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BØGER

Foss, Kristian Bang

Nørregaard, Katrine

Frank vender hjem

Søster, min søster

Gyldendal, 2019. 379 s

Politiken, 2019. 292 s

Frank, fra en fattig arbejder-

Katrine og Stine er enæggede

Berg, Pia Konstantin

familie, møder på universitet

tvillinger og har et tæt forhold.

Selvvalgte vildveje

Thea, der kommer fra en rig

Stine er spastisk lammet og

Byens, 2019. 248 s

familie. De bliver kærester og

Katrine alt for ansvarlig, så

Helle og Christian skulle egent-

venter barn. Kort inden termin

deres barndom og ungdom går

lig skilles, men venter pludselig

forsvinder Frank, og da han

i forskellige retninger.

en efternøler. Datteren Line

kommer hjem er det med en

oplever sin første forelskelse,

meget usandsynlig historie.

Danske romaner

og sønnen Martin kæmper med
skolen og sit selvværd.
Jepsen, Erling

Müller Nielsen, Carsten

Hjemmefra
Gyldendal, 2019. 255 s

De døde fylder dagene
med en smag af mønter

Året er 1972 og Erling flytter

Jensen & Dalgaard, 2019. 173 s

på kollegium for at gå på gym-

En russisk mand betaler en

nasium i Haderslev. På egne

prostitueret for at tale med

ben er der mange nye sociale

ham en hel nat på en bar.

spilleregler at lære, hvis man

Det bliver en samtale om

vil være en del af fællesskabet.

Tjernobylulykken, opvækst,

Pigerne lokker og nye venska-

kærlighed og tab.

ber etableres.

Persson, Sarah Skyt

Sku' det være en anden gang
Mørk, Christian

Lindhardt og Ringhof, 2019. 162 s

Lykke, Susanne

Amerikaneren

Tragikomisk roman om at være

Brinkmann, Svend

Pige på mission

People'sPress, 2019. 307 s

kørt fast i tilværelsen omkring

Hvad er et menneske?

Rydendahl, 2019. 303 s

Danskeren Max Mørk forla-

de 30 år. Maria er kasserer i

Gyldendal, 2019. 275 s

Elly Flodin udsendes som

der kone og barn og rejser i

Sydbank i Herning på 11. år og

På en rundrejse i Europa, lærer

feltpræst til Camp Nordlys og

1930'erne til New York, hvor

har et forhold til sin gifte chef.

gymnasieeleven Andreas om,

møder venskaber og kærlighed,

han ufrivilligt involveres i

Til trods for bankens mindful-

hvad det vil sige at blive og

men også en hverdag med

tidens politiske omvæltninger.

ness kursus kommer hun ikke

være menneske. Dette gør han

psykisk pres. Tilbage i Danmark

I Amerika kan man genopfinde

rigtig videre i sit liv.

gennem både kunst, kultur og

skal en ny tilværelse bygges

sig selv, men det er ikke uden

samtaler.

op.

omkostninger.
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Nordiske romaner

Stolt, Mikkel

Willumsen, Dorrit

Åndssvage ozelot

Løg trækker tårer

Byens, 2019. 322 s

Gyldendal, 2019. 172 s

Frid, Johanna

Det midaldrende og barnløse

Wendys mand har glemt

Nora

ægtepar Mette og Claus er

hendes 74-års fødselsdag og

Gad, 2019. 195 s

ramt af en mindre midtvejs-

hendes e-Boks er blevet lukket.

Svenske Johanna er kæreste

krise, da katten Frida dukker

Wendy går, hun tager toget

med danske Emil men da

op og bliver en del af fælles-

til København og skaber et

Johanna opdager, at Emil sta-

skabet. Om parforholdets op-

nyt hjem i en skunk i en tom

dig har kontakt med sin smukke

og nedture og meningen med

lejlighed.

ekskæreste, norske Nora, bliver

tilværelsen.

Johanna syg af jalousi.

Digte
Thorsen, Niels Kjeld

Veritas maskinerne

Jensen, René Jean

Turbine, 2019. 359 s

I nat bar jeg Caligula

Erich vokser op i efterkrigs-

Gyldendal, 2019. 131 s

tidens DDR. Gennem sit liv

Digte der afsøger jeg'et, mens

forsøger han at skelne sandhed

der mixes mellem trøstesløse

fra løgn i sin livshistorik, knuget

scener fra natur, verdenshisto-

som han er af diktaturets bru-

rie og barndomserindringer.

tale propaganda-maskine.
Ulrikkeholm, Majbritte
Vadmand, Per

24 digte til min elskede

Strandgaard, Ellen

Elefanterne

Historia, 2019. 70 s

Henmo, Sverre

At eje sandheden

Attika, 2019. 493 s

Vi kan alle sammen blive revet

På vej hjem

Eksistensen, 2019. 278 s

Historien om fem mandlige

væk fra dem vi elsker, og vi ved

Turbine, 2019. 243 s

Op igennem det 20. århund-

studerende som over tid bliver

ikke hvordan eller hvornår. 24

I spring mellem nutid og fortid

rede følger vi tre kvinders

venner, med alt hvad det ind-

digte der tilskynder til altid at

fortælles historien om Magnus

skæbne udfolde sig i takt med

befatter af jalousi, forelskelse,

få fortalt, den man elsker om

og Thale; hvordan de mødtes

Danmarks udvikling. Troen er et

hemmeligheder og fortrolighed.

sin kærlighed.

og forelskede sig og om hvor-

bærende element i de tre kvin-

dan de er nået frem til det

ders liv, men også kærligheden

skævvredne parforhold, de sid-

og relationerne til familie og

der i nu.

børn fylder i kvindernes liv.
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Hjorth, Vigdis

Udenlandske romaner

Chase, Eve

González, Tomás

Henrik

Da Audrey Wilde forsvandt

Det vanskelige lys

Rosinante, 2019. 136 s

Lindhardt og Ringhof, 2019. 351 s

Aurora Boreal, 2019. 113 s

Nydigtning af Henrik Ibsens

En varm sommer i 1959 bliver

David står over for den store

skuespil "Hedda Gabler". Henrik

Margot og hendes tre teena-

sorg at miste sin unge søn,

Falk sidder fast i sit trivielle

gesøstre sendt til Applecote

Jacobo. Efter en alvorlig tra-

og småborgerlige liv med job,

Manor. 50 år senere flytter

fikulykke lever Jacobo med så

svigerfamilie og højgravid

Jessie og hendes sammenbrag-

store smerter, at han beslutter

kone. Da en ekskæreste vender

te familie ind i huset, men hvad

sig for at få aktiv dødshjælp i

tilbage til byen, bliver det tyde-

skete der, da Margots kusine

Portland. Fra New York følger

ligt for ham, hvor meget han

Audrey forsvandt i 1954?

David og familien hvert minut

hader sit liv.

rejsen uden at vide, om frygt
eller fortrydelse vil forpurre
Jacobos beslutning.

Kristín Eiríksdóttir

Aramburu, Fernando

Elin, diverse

Patria

Grif, 2019. 181 s

Gyldendal, 2019. 626 s

Groff, Lauren

Den ældre kvinde Elins tab af

Bittori og Miren har været ven-

Florida

erindring er omdrejningspunk-

ner hele livet, men da Bittoris

Lindhardt og Ringhof, 2019. 271 s

tet for historien om to kvinder,

mand begynder at modtage

Noveller om solskinsstaten

der trods stor aldersforskel har

trusselbreve fra ETA krakelerer

Floridas skyggesider, hvor

et skæbnefællesskab med usik-

venskabet. Fra den ene dag til

det farlige og det uperfekte

kerhed, tvivl og mismod samt

den anden bliver venskab til

hersker. Om blandt andet

fortrængning af følelseslivet.

fjendskab.

en desperat kvinde fanget i
moderskabets kvælende hverCognetti, Paolo

dag, om en kvinde lukket inde

Östergren, Klas

Burns, Anna

Sofia klæder sig altid i sort

i sit hus under en orkan, og om

Hilde

Mælkemanden

Palomar, 2019. 200 s

en ensom dreng i et hus fyldt

Rosinante, 2019. 345 s

Palomar, 2019. 366 s

Sofia vokser op i en forstad til

med slanger.

Fortælling om en af Henrik

Mellemsøster lever i en verden,

Milano i 1980'erne. Gennem

Ibsens birollefigurer, Hilde

hvor alle familier har mistet

ti selvstændige kapitler, der

Wangel, som arbejder på et

mindst et familiemedlem, hvor

afdækker psykisk sygdom, for-

rejsebureau i Berlin i 1920'erne.

det er os mod dem og hvor for

ældrenes krise, og andre begi-

En dag får Hilde et voldsomt

meget opmærksomhed ikke

venheder omkring Sofia, følges

angstanfald og i behandlingen

er godt.

hun frem til drømmen om en

får vi hendes livshistorie.

skuespilkarriere i USA i starten
af 00'erne.
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Leky, Mariana

Quinn, Kate

forsøger at rekruttere hende til

Hvad man kan se herfra

Jægerinden

en stor forskerstilling, kommer

Olga, 2019. 311 s

HarperCollins, 2019. 639 s

der følelser i klemme.

Når Selma drømmer om en

Efter 2. verdenskrigs afslutning

okapi, ved alle i landsbyen,

jagter nazijægere den frygtede

at én af dem skal dø inden

polske nazist Jægerinden og

Fellowes, Julian

for et døgn, men ikke hvem.

følger hendes spor til USA.

Fine fornemmelser

Så tiden mellem drømmen og

Her har de brug for et vidne

Hr. Ferdinand, 2019. 365 s

dødsfaldet bliver en slags und-

til hendes ugerninger, og det

Om livet i det engelske aristo-

tagelsestilstand, hvor beboerne

finder de i Nina Markova fra

krati i 1990'erne, og om dem

forsøger at gøre deres livsregn-

den legendariske sovjetrussiske

der gerne vil tilhøre denne

skab op.

nattebombereskadrille.

klasse, belyst gennem historien
om middelklassepigen Edith
Vigan, Delphine de

Lavery, der har ambitioner om

Reyes, Yolanda

De taknemmelige

at gifte sig til en adelig titel.

Hvor er det sært jeg hedder
Federico

People'sPress, 2019. 174 s

Aurora Boreal, 2019. 201 s

gradvist evnen til at tale og

Belén er karrieremenneske,

må flytte på plejehjem. Hun

men ønsker sig brændende et

har hverken mand eller børn,

barn og vil adoptere. Federico

men har et varmt venskab med

er adopteret og ønsker at finde

naboen Marie, og snart blom-

sine rødder i Columbia. Mor og

strer et venskab imellem Misjka

søn fortæller hver deres histo-

og talepædagogen Jérôme.

Den ældre kvinde Misjka mister

rie og længsler.

Kærlighed &
underholdning

Morris, Heather

Tatovøren fra Auschwitz

Thomas, Chantal

Aronsen, 2019. 261 s

Tidevandsminder

Roman baseret på virkelige

Bobo, 2019. 235 s

Clayborn, Kate

Graves, Tracey Garvis

hændelser om den jødiske Lale

Jackie er en frigjort kvinde, der

Begynderheld

Længsel

Sokolov, der arbejdede med at

har en voldsom lidenskab for

Flamingo, 2019. 313 s

Turbulenz, 2019.332 s

tatovere numrene på koncen-

svømning og havet. En liden-

Kit kan godt lide stabilitet og

Claire og Chris har mistet

trationslejrfangernes arme i

skab, der gennem livet præger

ro. En stor lottogevinst gør

gnisten i deres ægteskab, og

Auschwitz.

og former hendes forhold til

hende bare endnu mere fast

hun føler sig splittet, da hun

datteren Chantal på godt og

besluttet på, at intet skal

begynder at få følelser for ven-

ondt.

ændres. Men da den lækre Ben

nen Daniel.
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Familie- og
slægtsromaner

Kleypas, Lisa

Sherman, L.

Djævelens datter

Fortabt i dig

James, Rebecca

Pretty Ink, 2019. 335 s

Nelumbo, 2019. 284 s

Flamingo, 2019. 346 s

Ravenel-serien, 5

23-årige Katrine er lige startet

Winterbourne Hall er et hus der

Enken Phoebe kaster sin kær-

på Århus Universitet. Her stø-

bærer på mange hemmelighe-

lighed på Weston Ravenel, men

der hun ind i den unge gæste-

der. Hemmeligheder der rører

en blakket fortid afholder ham

underviser fra New York, Jasper

på sig, hver gang en ny gæst

fra at give efter.

- og det slår gnister.

ankommer. Dette erfarer den

Kvinden i spejlet

unge guvernante Alice Miller
i 1947.

Historiske romaner
Helle, Merete Pryds

Nora
Rosinante, 2019. 259 s

Roman om Nora fra Henrik

Archer, Jeffrey

Ibsens drama "Et dukkehjem".

Her var en mand

Hvem er hun egentlig, og hvor-

Lindhardt & Ringhof, 2019. 478 s

dan har hendes barndom og

Familiemedlemmerne i Clifton/

ungdom været? Hvilke forestil-

Barrington-familierne står

linger gør hun sig om sit liv og

overfor nye kapitler i deres liv,

sit ægteskab? Og hvad får Nora

både privat og arbejdsmæssigt.

Rees, Tracy

til i 1879 at tage det drastiske

Harry er i gang med at skrive

Timeglasset

skridt at forlade sin mand?

sin drømmeroman, Emma bli-

Turbulenz, 2019. 443 s

ver headhuntet til en uventet

Jepsen, Erling

Nora flytter til Tenby i Wales

post og Sebastian må, meget

Hjemmefra

for at starte en ny tilværelse.

Jensen, Martin

mod sin vilje, samarbejde med

Gyldendal, 2019. 255 s

Her går det op for hende, at

Døden er et øjeblik

lady Virginia for at redde en

Familiehemmeligheder, 2

den lille badeby rummer hem-

Klim, 2019. 428 s

handel hjem til banken.

Året er 1972 og Erling flytter

meligheder om hendes egen

Omkring 1850 bliver Rasmus

på kollegium for at gå på gym-

fortid. Hemmeligheder som

sendt fra Vestfyn til Amerika

nasium i Haderslev. På egne

hendes mor har holdt skjult for

på en enkeltbillet. Fra at være

ben er der mange nye sociale

hende.

sognehorens kriminelle søn

spilleregler at lære, hvis man

ender han midt i de politiske

vil være en del af fællesskabet.

dramaer, som udvikler sig til

Pigerne lokker og nye venska-

den amerikanske borgerkrig.

ber etableres.
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Marx, Vibeke

Spænding

King, Stephen

Jord og hjerte

Anstalten

Modtryk, 2019. 334 s

Berney, Lou

Hr. Ferdinand, 2019. 618 s

I 1920'ernes Skotland søger dan-

Destination Dallas

På "Anstalten" udføres der

ske Knud lykken efter at have

HarperCollins, 2019. 298 s

modbydelige undersøgelser

gjort en pige gravid og flygtet

Spændingsroman, der tager

på bortførte børn, som alle har

fra sit ansvar. Plaget af skyld

udgangspunkt i mordet på

særlige evner. Drengen Luke

indleder han jagten på et nyt liv,

Kennedy og skaber en historie

beslutter sig for at flygte, men

men skyggerne fra Danmark er

fra den kriminelle underverden.

det viser sig nemmere sagt end

ikke sådan at kaste af sig.

gjort.
Child, Lee

Skjult identitet
Jentas, 2019. 461 s

Fellowes, Jessica

Jack Reacher lever et isoleret

Mitfordmordene

liv i Key West men opsøges

Politiken, 2018-, 2019. 350 s

pludselig en dag af en privat-

2. bog - De smukke unge døde

detektiv. Da han findes myrdet

På Asthall Manor fester de rige,

kort efter, vil Reacher opklare

unge og smukke. Men en aften

mordet men snart er hans eget

under en selskabsleg går det

liv i fare.

galt, og en gæst findes myrdet.
Tjenestepigen Dulcie anklages
for mordet, men er det en fair
anklage?

Coben, Harlan
Zeniter, Alice

Led ikke efter mig

Kunsten at miste

Gad, 2019. 358 s

Etcetera, 2019. 500 s

Simons teenagedatter er stuk-

Griffiths, Elly

Feldtfos, 2019. 235 s

Slægtsroman der følger en

ket af hjemmefra, drevet af

Det tavse vidne

Tre kostskolepiger og deres

algerisk familie gennem tre

et massivt narkomisbrug. Da

Gad, 2019. 356 s

matematiklærerinde forsvinder

generationer. Naïmas farfar

Simon begiver sig ud for at lede

En Ruth Galloway-krimi. 5. bog

sporløst på en skoleudflugt til

måtte flygte ud af Algeriet ved

efter hende, bringer det både

Ruth Galloway rejser til Black-

Hanging Rock i år 1900. Da den

uafhængighedskrigens afslut-

hans og resten af familiens liv

pool med sin lille datter og en

ene pige bliver fundet i live

ning i 1962. Familien starter for-

i fare.

god ven, for at undersøge de

breder mystikken sig, for hvor

fra i Frankrig, men det er svært

mystiske omstændigheder bag

er de to andre piger og deres

at finde ud af hvem man er, når

hendes gamle studiekammerats

lærerinde?

man hverken er helt algerisk

død. Det bliver farligt, da Ruths

eller helt fransk.

datter pludselig forsvinder.

Lindsay, Joan

Udflugt til Hanging Rock
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Dansk spænding
& gys

Marsons, Angela

Slaughter, Karin

Forsvundne piger

Det rene guld

Jentas, 2019. 405 s

HarperCollins, 2019. 136 s

Krimiserien med: Kim Stone ; 3

Jack Reacher og Will Trent er

Blom, Mogens

To små piger kidnappes.

begge undercover i Fort Knox

Dobbeltspil i Odessa

Hvilken familie vil betale mest

med hver deres mission. Snart

Lindhardt og Ringhof, 2019. 374 s

for at få deres pige igen?

må de sande, at de må arbejde

Maiken Tarp fra Udenrigs-

sammen for at komme ud i god

ministeriet bliver kaldt til

behold.

Ukraine for at hjælpe en dansk
Danida-rådgiver. Her bliver
hun involveret i en højspændt
situation, hvor alle involverede
spiller dobbeltspil, og hvor

Musso, Guillaume

udfaldet foruden personlige og

Fortidens mørke

økonomiske interesser gælder

Lindhardt og Ringhof, 2019. 335 s

liv og død.

Vinca forsvinder i 1992 fra en
gymnasiekostskole i Antibes.
25 år senere genforenes de

Engberg, Katrine

tidligere elever og en frygtelig

Vådeskud

hemmelighed afsløres.

People'sPress, 2019. 339 s

Kørner og Werner skal opklare

Martínez, Agustín

Monteperdido

en 15-årige drengs pludselige

People'sPress, 2019. 483 s

Parks, Adele

Wesolowski, Matt

forsvinden og det bliver for

I den spanske bjerglandsby

Hun var velkommen

Seks stemmer

alvor problematisk, da liget af

Monteperdido forsvinder to

HarperCollins, 2019. 479 s

Alhambra, 2019. 254 s

et ungt menneske bliver fun-

11-årige piger på vej hjem fra

Mel modtager en uventet mail

Tyve år efter en teenagedrengs

det på Amagerforbrændingen.

skole. Fem år senere dukker

fra en veninde hun ikke har haft

lig bliver fundet i et moseom-

Samtidig har de begge svære

den ene pige op i en forulyk-

kontakt med i 17 år. Veninden

råde og politiet har henlagt

udfordringer i privatlivet.

ket bil. Hvilke svar ligger hun

Abi skal skilles, og flytter hjem

sagen, kaster Scott King, man-

inde med? Kriminalbetjent

til Mel for en kort periode. Men

den bag den populære True

Sara Campos og hendes chef

gamle hemmeligheder lurer

Crime podcast "Seks stemmer"

Santiago Bain sættes på sagen.

under overfladen og det korte

sig over sagen. Får han gravet

besøg trækker ud.

nye ting frem af mørket?
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bliver fundet stranguleret i et

Rydahl, Thomas

er enebarn og datter af præ-

udbrændt bilvrag i sin garage.

De tre paver

sten Adam og forsvarsadvoka-

Politiken, 2019. 561 s

ten Ulrika. Hvad skete der den

Privatdetektiven Erhard

skæbnesvangre aften, og hvem

Nordbo, Mads Peder

Jørgensen har kontakter i den

bærer skylden?

Kvinden med dødsmasken

lokale mafia. Han får til opgave

Politiken, 2019. 334 s

at finde den rigtige gernings-

Krimiserien med Matthew Cave og
Tupaarnaq

mand til mordet på en ung

En maskeret morder slår til

forskning fører vidt omkring.

mod medlemmer af den gamle

Samtidig arbejder en frustreret

CIA-gruppering Tupilak. Den

forfatter på at afdække histo-

unge inuitkvinde Tupaarnaq

rien om den sære dansker.

Holm, Gretelise

er forsvundet og bliver hurtigt

Dødfunden

hovedmistænkt.

pige, og den ensomme efter-

HarperCollins, 2019. 255 s

Silvestri, A.

62-årige Ellinor Green er sam-

Slør

fundsforsker og antropolog.

Kandor, 2018. 190 s

Indtil den dag hun uventet

Pernille har næsten mistet

findes død i sin seng. Men

kontakten med sin gamle ven-

Frennstedt, Tina

hvordan er Ellinor død? Hun var

inde Jeanette, så det kom som

Forsvundet

tilsyneladende sund og rask.

en overraskelse for hende, da

Gyldendal, 2019. 403 s

Begik hun selvmord eller blev

Jeanette inviterede Pernille

En morder og voldtægts-

hun myrdet?

med til sit bryllup og endda

mand hærger i Skåne, og

som brudepige. Men nogen,

vicekriminalkommissær Tess

eller noget, lurer i skyggerne

Hjalmarsson og hendes mak-

parat til at slå til.

ker forsøger at stoppe ham i

Jacobsen, Steffen

Proxy

kapløb med tiden. DNA-spor

Lindhardt og Ringhof, 2019. 319 s

Nordisk spænding

peger på en forbindelse med en

En kvinde bliver brutalt myrdet

Rydahl, Thomas

med en afrikansk ritualkniv.

Mordet på en havfrue

cold case, hvor en ung kvinde

Efterforsker Jacob Nordsted

Politiken, 2019. 413 s

Edvardsson, Mattias

være tale om en og samme

sættes på sagen med den

H.C. Andersen bliver anklaget

En helt normal familie

gerningsmand?

yngre kollega, Tanya Nielsen.

for mordet på en skøge og

People'sPress, 2019. 464 s

Inden længe rystes lokalsam-

sammen med skøgens søster

I Lund bliver den 19-årige Stella

fundet i Holbæk, da endnu et

lurer en farefuld færd i forsøget

Sandell anklaget for at have

mord finder sted. En lokal læge

på at finde den rigtige morder.

stukket sin kæreste ihjel. Hun

forsvandt sporløst. Kan der
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Holmén, Martin

Lagercrantz, David

Schepp, Emelie

Nede til tælling

Hende der må dø

Mester Jakob

Turbine, 2019. 321 s

Modtryk, 2019. 332 s

Hr. Ferdinand, 2019. 366 s

Harry Kvist er knap nok kom-

Mikael Blomkvist bliver ind-

Politiet i Norrköping forsøger

met ud af fængslet, før han er

blandet i en sag om en død

i kap med tiden af stoppe den

tilbage på samfundets skygge-

hjemløs mand, da manden har

gerningsmand, der drukner og

side. Hans gode veninde Beda

en seddel med Blomkvists tele-

maltrakterer kvinder på grusom

er blevet myrdet og sporene

fonnummer. Lisbeth Salander

vis. Sagen udfordrer anklager

peger højt op i samfundstop-

bliver indblandet i politiske

Jana Berzelius personligt,

pen. Snart er en brutal jagt på

skandaler og magtspil samtidig

og hendes traumatiserede

gerningsmanden i gang.

med, at hun én gang for alle

opvækst sætter hendes døm-

må gøre op med sin fortid.

mekraft på prøve.

Tegneserier

Duval, Fred

Hvad nu hvis
- Paris, sovjetisk sektor

Aymond, Philippe

Zoom, 2019. 56 s

En muldvarp i Washington

Efter 2. verdenskrig løber

Zoom, 2019. 46 s

Jerntæppet gennem Paris. En

Fortrolige oplysninger siver ud

seriemorder er løs i den sovjeti-

fra Det Hvide Hus. Suzan mis-

ske sektor. Kaptajn Saint-Elme

tænkes, og det skal vise sig, at

sendes til den kommunistiske

nogen har opsnuset farlig viden

side for at hjælpe det lokale

om om hendes hemmelige

politi.

fortid.
Johnsrud, Ingar

Korset

Nesser, Håkan

Gyldendal, 2019. 515 s

Halvmorderen

Brahy, Luc

Sandman deluxe

Beier-trilogien, bog 3

Modtryk, 2019. 246 s

Hors d'oeuvre

RW i samarbejde med Fahrenheit, 2019

Da tre mennesker findes dræbt

73-årige Adalbert Hanzon har

Zoom, 2019. 51 s

Bog 8: Verdens ende

i Oslo inden for kort tid, drages

levet med skyld og skam i mere

Tegneserie om kokken Samuel

To rejsende fanges i en "virke-

efterforskerne Fredrik Beier

end 40 år, fordi han indirekte er

Lejeune, der taber finalen i

lighedsstorm" og bliver under-

og Kafa Iqbal ind i en vidtræk-

årsag til at en mand bliver myr-

tv-kokkedysten "The Ultimate

holdt med myter om søuhyrer,

kende og politisk sprængfarlig

det. Han er forelsket i en anden

Cook", og derefter forsøger at

drømmende byer, gamle kon-

sag, hvor efterforskningen også

mands forlovede, og det ender

kæmpe sig tilbage i branchen.

ger, begravelser og moralske

begynder at trænge ind i både

helt galt.

Gaiman, Neil

bødler.

Fredrik og Kafas privatliv.
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Øverli, Frode

99.4 Bering, Erik

99.4 Gjerluff Nielsen, Elisabeth

Anden omgang

Bering, Erik

Gjerluff Nielsen, Elisabeth

Zoom, 2019. 146 s

Store børn

Korte humoristiske striber om

Et liv med blomster og en
smule ukrudt

den fodboldtossede Pondus

mellemgaard, 2019. 206 s

Musiker og forfatter Elisabeth

og hans dagligdag fra Pondus'

Om blomsterkunstneren Erik

Gjerluff-Nielsen (f. 1957) fortæl-

tidlige år.

Berings (f. 1945) liv. Han for-

ler om det konfliktfyldte sam-

tæller om sin barndom på

vær med sine fire søskende,

Nørrebro i København, sit pro-

om savnet efter samvær med

fessionelle liv med blomster og

dem og om bestræbelserne på

kendte og livet som pensionist

at udbedre konflikterne i den

sammen med Gunner.

kendte musikerfamilie.

Biografier
& erindringer

Gyldendal, 2019. 262 s

99.4 Christmas Møller J.
99.4 Blixen, Karen

Møller, Mette

Buk-Swienty, Tom

John Christmas Møller

Løvinden

Mette Møller, 2019. 714 s

Gyldendal, 2019. 756 s

Biografi om den konserva-

Om Karen Blixens (1885-1962) 17

tive politiker og minister John

år i Kenya fra 1914 til 1931. Om

Christmas Møller (1894-1948),

et liv med kaffefarm, safarier

der havde politik som det alt-

og forelskelse - og tabet af det

overskyggende omdrejnings-

hele.

punkt i sit liv.

Altan, Ahmet

99.4 Christian. VII. konge af

99.4 Francesco d'Assisi

Jeg kommer aldrig til at se
verden igen

Danmark

Strid, Erik

99.4 Larsen Mona

Busck, Jens Gunni

En lille ny tosse i verden

Larsen, Mona

Underskoven, 2019. 186 s

Christian 7.

Eksistensen, 2019. 413 s

Magi i luften

Essays af den tyrkiske forfatter

Historika, 2019. 59 s

Biografi om helgenen Frans af

Vilhelm, 2019. 205 s

og journalist Ahmet Altan (f.

Biografi over kong Christian

Assisi (1182-1226) med en gen-

Sangerinde Mona Larsen (f.

1950), der som politisk livstids-

VII (1749-1808). Han regerede

nemgang af hans fascinerende

1948) fortæller om sin opvækst

fange, fortæller om sine ople-

Danmark fra 1766 til 1808.

og indflydelsesrige historie.

i en hårdt belastet familie i

velser i fængslet. Om dagliglivet

Kongen mistede forstanden

Med perspektivering til kirke-

50'ernes København, karrieren

og om at holde fast i, hvem man

og hans tyske livlæge J.F.

historien og de religiøse bevæ-

indenfor musikbranchen og

er, selvom omgivelserne gør,

Struensee tog magten fra

gelser, som prægede Frans af

om personlig udvikling, brud,

hvad de kan, for at nedbryde én.

1770-72.

Assisis samtid.

nederlag og sejre.

99.4 Altan, Ahmet

12

99.4 Lehfeldt Kirsten

flere tusinde i forbindelse med

internationale finansfolk, som

99.4 Skaarup, Jan Patrick

Wendt Jensen, Jacob

massakren i Nanjing.

i et samarbejde med banker,

Skaarup, Jan Patrick

Kirsten Lehfeldt

gennem 10 år har flyttet mindst

Gyldendal, 2019. 383 s

410 mia. kr. fra statskasserne

Europa - og den grænseløse
kærlighed

og ned i egne lommer.

ClaraMundi, 2019. 193 s

Om skuespiller Kirsten
Lehfeldts (f. 1952) barndom,

Fra virkelighedens
verden

En biografisk fortælling om

udvikling fra ung skuespiller

kærligheden over grænser mel-

til voksen, landskendt komi-

34.31

lem danske Jan Patrick Skaarup

ker og teatermenneske. Om

Kjeldsen, Peter

(f. 1956) og thailandske Nop

hendes op- og nedture både

Lille Edith

og de geografiske grænser vi

privat og professionelt med

Ådalen, 2019 , 348 sider

i stadigt stigende grad lukker,

teater, film, revyer, reklame-

Bogen gennemgår i detaljer en

så bevægeligheden og den

film og komik.

række danske mordsager fra

grænseløse kærlighed besvær-

perioden 1906-1964, der i sin tid

liggøres.

skabte meget røre i offentligheden. Med fokus på politiets

Tanker & refleksioner

arbejdsmetoder.

16.8
61.42

Kløvedal, Gurli Marie

Hougen, Hans Petter

Udenfor skinner solen

Hvad døden har lært mig
om livet

Lindhardt og Ringhof, 2019. 267 s

Kristeligt Dagblad, 2019. 184 s

Hans Petter Hougens (f. 1949)

21 markante og tænksomme

beretning om livet som rets-

danskere deler ud af deres

mediciner. Et liv som har ført

personlige og professionelle

ham fra fødelandet Norge via

erfaringer med at have døden

99.4 Sindberg, Bernhard

Spanien til Danmark. Om arbej-

tæt inde på livet.

Harmsen, Peter

det på Retsmedicinsk Institut

Sindberg

ved Københavns Universitet
hvor han blandt andet har haft

Lindhardt og Ringhof, 2019. 343 s

Biografi om den i Danmark

34.31

fokus på internationalt men-

næsten ukendte Bernhard Arp

Det store skatterøveri

neskerettighedsarbejde samt

Sindberg (1911-1983), der var

Politiken, 2019. 262 s

skud- og eksplosionsskader.

opsynsmand på F.L. Smidths

Journalistisk dokumentarisk

cementfabrik, og som i Kina

bog om to journalisters arbejde

hyldes for sin rolle i at redde

med at afdække et netværk af

13

Samfund & klima

Job & ledelse

50.1

Klimaguiden
Politiken, 2019. 189 s

60.133

Guide til hvordan man, som

Gourani, Soulaima

almindelig dansker, kan leve

Design din fremtid

mere klimavenligt og yde et

Gyldendal, 2019. 261 s

bidrag til at redde kloden.

Forfatteren deler ud af sin
viden om fremtidens trends,
så vi selv kan planlægge og

52.44

forberede os på fremtidens

Andersen, Anja C.

arbejdspladser og deres kom-

En lille bog om Månen

petencekrav.

Lindhardt og Ringhof, 2019. 212 s

15.2

Astrofysiker Anja C. Andersen

Personlig udvikling
& psykologi

Sharma, Robin S.

5 AM Club

30.26

(f. 1965) formidler den spæn-

Holm, Gretelise

dende historie om Jordens nær-

På tryk - gennem et halvt
århundrede

meste nabo i rummet, Månen,

Fabel om, hvordan man lever

med kendsgerninger, myter,

et bedre liv ved at anvende

HarperCollins, 2019. 517 s

fup og fakta.

metoder og teknikker, der

Antologien, der indeholder

HarperCollins, 2019. 325 s

blandt andet involverer en mor-

forfatteren Gretelise Holms

genrutine, der skal foretages

reportager, essays, kronikker

98.28

mellem klokken fem og seks om

og kapitler i bøger igennem

Kina

morgenen.

55 år, bygger på fakta og per-

Ræson Medier, 2019. 116 s

sonlige erfaringer og dækker

Skitserer baggrunden for Kinas

emner, der har haft hendes

"genrejsning" som stormagt

bevågenhed, f.eks. kvinders

over de senere årtier, samt dis-

rettigheder, psykiatri, retspoli-

kuterer og identificerer igang-

13.9

Hysterisk perfekt

tik, journalistik, socialpolitik og

værende forandringer i sam-

Coleridge, Georgia

Danish Skin Care, 2019. 128 s

prostitution, fremmedhad og

fundet, det politiske system,

Chakraprojektet

Humoristisk opgør med skøn-

monarkiet.

økonomien og udenrigs- og

Turbine, 2019.192 s

hedsbranchens idealer om det

sikkerhedspolitikken.

Præsentation af de syv hoved-

perfekte, gennem inspiration

chakraers farver og karakteristi-

til hvordan man kan skabe et

ska, samt vejledning i hvordan

positivt selvbillede og bevidst

man kan arbejde med at fjerne

vælge aktiviteter og relationer,

eventuelle blokeringer eller uba-

der giver glæde og trivsel i

lancer i de respektive chakra.

hverdagen.

15.2

Timmermann, Mads

14

61.36

79.601

47.4

Brewer, Judson

Hallqvist, Frida

Alstrup, Thomas

Den ustyrlige trang
Klim, 2019. 234 s

Kickstart dit
sunde familieliv

Landevejscykling i
Sydeuropa

Om hvorfor vi så let bliver

Gyldendal, 2019.245 s

Politiken, 2019.168 s

afhængige, om hvordan man

Tips og tricks til at få meget

30 kuperede cykeletaper for-

kan bryde afhængighed blandt

mere bevægelse og sundhed

delt på 10 områder i Spanien,

andet igennem mindfulness.

ind i børnefamilien på den sjo-

Frankrig og Italien.

ve måde. Med ideer til hvordan
man kan træne med sit barn

Børn & forældre

på stranden, stuegulvet, lege-

Danmark rundt

pladsen eller hvor man nu er.
37.31

Med 39 børnevenlige opskrifter

46.1

Baldus, Maria

- alle uden hvedemel, komælk

Hansen, Jørgen

Når skolen er svær

og sukker.

Skæbnefortællinger fra danske slotte og herregårde

Frydenlund, 2019. 189 s

Med fokus på børn i indskolin-

Rejser & oplevelser

gen og på mellemtrinnet som

TexTour, 2019. 146 s

Beskrivelse af en række danske

kæmper med fagene dansk og

herregårde og slotte med fokus

matematik eller det sociale

på historien omkring de kvinde-

samspil i klassen, anvises

lige ejere og beboere.

forældre muligheder for sammen med barnet at genfinde
motivationen for at gå i skole.

46.4 Fredensborg Slot

13.43

Med øvelser, anvisninger og

Linnemann, J. Henriette

Hele hjernen - hele barnet

konkrete tips og hvordan I løser

Fredensborg Slot

Klim, 2019. 179 s

dem.

Lindhardt og Ringhof, 2019.408 s

Om hvordan barnets hjerne

Om Fredensborg Slots historie,

modnes, og hvordan det påvir-

og om de mange håndværkere

ker barnets adfærd og humør.

61.38

Samtidig præsenteres 12 nøgle-

Bitz, Christian

og arkitekter, der har sat sit

strategier til, hvordan man som

Det kan jeg ikke li' - endnu!

45.8 Gotland

forældre eller omsorgsperson

Gyldendal, 2019.194 s

Bjerregaard, Kathrine G.

kan møde barnet med forstå-

Guide til måltidshygge og mad-

Gotland & Fårö

else og støtte dets udvikling.

mod for forældre til mere eller

Sejd, 2019. 408 s

Fokus er på årene fra fødsel

mindre kræsne børn. Med ca. 40

Historisk rejseguide til de sven-

til 12 år.

opskrifter på børnevenlig mad.

ske øer Gotland og Fårö.

præg på det.
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46.4 Fyn

og levesteder, med konkret

en række retter som er nemme

Larsen, Jens Erik

inspiration til hvordan man selv

og hurtige at lave. Plus inspira-

Fyn - Ærø, Tåsinge &
Langeland

kan tilplante og indrette haven

tion til madpakken, ugentlige

mere bivenligt.

madplaner og gode 3-retters
hverdagsmiddage.

Nordisk Korthandel, 2018.113 s

Cykelguide. Udgave med kort.

46.4 Nordsjælland

Aagaard Nielsen, Svend

Oplev Nordkysten
Turbine, 2019. 153 s

64.11

Guide til en fodtur og ople-

Bogen om bålmad

velser mellem Helsingør og

Muusmann, 2019. 312 s

Hundested.

Opskrifter på bålmad, der
svinger i sværhedsgrad fra

Natur & dyr

det simple til det avancerede.
Opskrifterne er inddelt i grønt,

58.443

fisk & skaldyr, kød, sødt, brød

Harding, Susanne

Sommerfugle og blomster

64.101

og syltesager & andet. Med

Koustrup, 2019. 93 s

Brønnum Carlsen, Helle

gennemgang af bålets proces-

Præsentation af de mest

Grisen

ser, opbygning, grej og typer.

almindelige sommerfuglearter i

Kristeligt Dagblad, 2019. 233 s

den danske natur, med konkret

Forfatteren behandler grisen

inspiration til hvordan man selv

fra et kulturhistorisk og gastro-

64.14

kan tilplante og indrette haven

nomisk perspektiv, samt ser

Buhl, Bang Quan Deng

mere sommerfuglevenligt.

på dens kulturelle betydning

Calcium uden mælk

i litteratur, kunst og film. Hun

Nomedica, 2019. 125 s

kommer omkring vores enorme

Kogebog med snacks, bagværk,

produktion og den tilhørende

smoothies, pålæg, salater,

dårlige behandling af dyrene.

varme retter og desserter. Til

Mad & opskrifter
58.441

64.1

Med kapitler om udskæringer

opskrifterne er angivet antal

Harding, Susanne

Schelde, Anne-Kathrine Palm

og enkelte opskrifter.

portioner, ingrediensliste,

Vilde bier & biplanter

Maden i mit liv

opskriftsvejledning samt tabel

Koustrup, 2019. 93 s

Muusmann, 2019. 144 s

med kcal, protein, fedt, kul-

Introduktion til de vilde biers

Forfatteren, som er madblog-

hydrat, kostfibre og calcium -

liv og deres foretrukne planter

ger, præsenterer opskrifter på

både totalt og pr. portion.
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64.15

64.19

64.65

Bild, Sofie

Søndergaard, Anne Marie

Klarbæk, Karen Predbjørn

Plantebaseret fars

Supershake

Muusmann, 2019. 120 s

Anne Marie Søndergaard, 2018. 139 s

Karen Klarbæks
hæklede klude

Introduktion til det veganske

30 opskrifter fra klassiske

Karen Klarbæk, 2019. 72 s

køkken. 36 opskrifter på hver-

shakes med banan, jordbær og

Opskrifter på hæklede klude

dagsretter, man "normalt" ville

chokolade til de overraskende

udført i forskellige mønstre og

tilberede med hakket kød som

med smag af kage, is eller

teknikker. For begyndere såvel

fx bolognese og boller i karry

drinks, som tager 2-3 minutter

som øvede.

- men også mere avancerede

at lave.

indslag som hjemmelavede
plantepølser og instant falafelmix.

64.65
64.15

66.83

Lamb, Emma

Little green kitchen

Cider

Vintage-hækling

Politiken, 2019. 207 s

Turbine, 2019. 159 s

Legind, 2019. 140 s

Mere end 70 bud på sund og

DIY-guide til cider & pét-nat.

Om hækling i farver og design i

sjov vegetarisk hverdagsmad

vintagestil. 20 hækleopskrifter

der tager højde for børnenes

Sy & strik

smagsløg. Med forslag til hvor-

til guirlander og dekorationer,
grydelapper, tæpper, puder

dan man kan inddrage børnene

m.m. For nybegyndere såvel

i madlavningen.

som øvede.

64.17

64.65

Larsen, Steen

Varnam, Emma

64.15

Verdens bedste burgere

Ghayour, Sabrina

Muusmann, 2019. 256 s

Bedstemorfirkanter
til hjemmet

Bazaar

50 opskrifter på burgere

Turbine, 2019. 239 s

samt opskrifter på et væld

64.64

Om hvordan man ved hjælp

Farverig vegatarmad fra

af toppings, saucer og boller.

Randorff, Lene

af f.eks. garnrester kan hækle

Mellemøsten.

Opskrifterne på bøffer er ind-

Flid, fedt og snyd

boligtekstiler i bedstemor-

delt i vegetar, okse, lam, gris,

Lillestrik.dk, 2019. 95 s

firkanter i vintagestil. 20

fugl, fisk & skaldyr, vildt samt

117 strikketeknikker vist med

hækleopskrifter på alt lige

insekt.

både tekst, billeder og et vide-

fra tæpper, puder og ting til

olink.

badeværelset. For nybegyndere

Legind, 2019. 141 s

såvel som øvede.
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Hobby & fritid

Sport

79.83

Kajakguide Lillebælt

til hvordan man kan lægge sit
liv om og få mere eventyr ind i

Destination Lillebælt, 2019. 171 s

79.66

Kajakguide med turforslag

Den hemmelige cykelrytter

langs Jyllands Kyst, Fyns Kyst

Memoris, 2019. 284 s

samt Øerne, Rands Fjord og

En anonym cykelrytter fortæl-

Kolding Å. Desuden informa-

ler om livet som professionel

tion om strømforhold, cam-

cykelrytter. Om doping, penge,

pingpladser, dyre- og fugleliv,

træningsmetoder, ritualer, hie-

krydsning af Lillebælt m.m.

raki og uskrevne regler.

30.1668

hverdagen.

Livsstil

Borch, Else

Luk op for den 3. alder
Muusmann, 2019. 161 s

30.1755

Om den fase i livet, hvor man

Lindroth, Malin

ikke længere behøver at arbej-

Pebermø

de og derfor i stedet har over-

Gad, 2019. 97 s

61.3

vældende mange muligheder.

En beretning om ufrivillig

Gottfried, Sara

ensomhed i livet. Ved at bryde

Lev dig yngre

det store tabu og ruske liv i

People'sPress, 2019. 404 s

58.6

pebermøens livserfaringer

Vejledning i hvordan livsstil-

Svensson, Patrik

ændres også fortællingen om

sændringer langt hen af vejen

Åleevangeliet

"den store kærlighed", magt og

kan rette op på de genetiske

relationer.

forhold, der forårsager syg-

Gad, 2019. 244 s

80.8

En bog om det store mysterium

Skjoldborg, Bo

der omgiver ålen, og hvordan

Skriv! Hurtigt og frit

denne bandt en far og søn

Powerwriting.dk, 2019. 124 s

40.1

kost, søvn, træning, afslapning,

sammen.

I kort og enkel form gives der

Digitale nomader

miljøpåvirkning, stresslindring

håndgribelige tips og idéer til,

Voice & Writing, 2019. 314 s

og tanker.

hvordan man kan gribe stort

En personlig beretning om en

set alle former for skriveop-

families liv som digitale noma-

gaver an - lige fra e-mails og

der, hvor de voksne indrettede

mødereferater til rapporter,

deres arbejdsliv, så de kunne

artikler og bøger.

arbejde et hvilket som helst

domme og for tidlig aldring. 7
ugers program med fokus på

sted fra. Om familiens rejser
i de sidste syv år og en guide
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Krop & velvære

61.23

lokalisering af helbredsproble-

Balance i stofskiftet

mer og arbejdet med chakra-

61.31

Gyldendal, 2019. 186 s

erne for at genskabe balance.

Kagge, Erling

Tænk anderledes og aktiver

Med præsentation af medita-

At gå - et skridt ad gangen

dine helbredende gener.

tioner, visualiseringer, yogastil-

People'sPress, 2019. 173 s

linger og åndedrætsøvelser,

Om hvorfor det er vigtigt at gå -

som kan styrke og balancere

i byen og i naturen. Det handler

chakraerne og kroppens ener-

om at finde ind i sig selv og

gisystem.

Sundhed & sygdom

være i forbindelse med sine
omgivelser - og elske den jord
der betrædes og ikke bevæge

61.55

sig hurtigere end sjælen kan

Ballegaard, Anja

følge med.

Urtelykke

Ernæring &
alternativ behandling

Aronsen, 2019. 183 s

61.642

Urtehåndbog der beskriver 30

Bentsen, Birgitte

planter ud fra egenskaber og

Et helt liv med sygdom

61.38

særlige kendetegn. Til dem der

Forfatterskabet.dk, 2019. 207 s

Hjernøe, Anne

gerne vil i gang med at samle

Hjælp til at leve et menings-

Stærk, let og mæt

og anvende helbredende urter

fyldt liv på trods af kronisk

Politiken, 2019. 211 s

fra naturen.

sygdom ved hjælp af den psy-

Om forfatterens vej til vægt-

kologiske behandlingsmetode

tab og en sundere livsstil,

"acceptance and commitment

blandt andet ved kun at spise

61.63

therapy" (ACT), som hjælper

til hovedmåltiderne. Med en

William, Anthony

sygdomsramte med at respon-

14-dages kostplan med 50

dere mere fleksibelt på de

opskrifter og et enkelt 3-ugers

Den medicinske seers guide
til en sund lever

træningsprogram, med øvelser

Borgen, 2019. 495 s

der kan laves derhjemme.

Mediet Anthony William forklarer om leverens funktion og
relaterede sygdomme og hel-

61.54

Juhl, Maria

61.549

bredsproblemer. Med forslag til

Ayurveda

Fondin, Michelle S.

alternativ behandling gennem

Gyldendal, 2019. 209 s

Chakrahealing

kosten, samt opskrifter.

Følg naturens rytme med ayur-

Borgen, 2019. 237 s

veda.

Praktisk guide med gennemgang af de syv hovedchakraer,
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udfordringer som de møder.

Musik & film

Due, Jens

Apple, Windows &
sociale medier

The stars are out tonight

En gammel eksbarneskuespiller fortæller

19.633

Vilhelm, 2019. 335 s

mellemgaard, 2019 .255 s

HTML </> CSS

I tekst og fotos beskrives

Eksbarneskuespilleren Jens Due

Steeven Hegelund Spangsdorf, 2019.

nogle af rockmusikkes største

(f. 1937) fortæller anekdoter fra

251 s

koryfæer i perioden 1979-2019

de film og forestillinger han har

Grundlæggende introduktion

under optræden i Danmark,

medvirket i, samt om sin fami-

til opbygning af en hjemme-

som bl.a. Rolling Stones,

lie og sit virke som lærer.

side med HTML og CSS. Med

78.9064

99.4 Due, Jens

Beatles, Led Zeppelin, David

et praktisk indeks over HTML-

Bowie, Lenny Kravitz og Sinead

attributter og CSS-egenskaber.

FILM
Nordiske film

O'Connor.
19.6393

Kan trold tæmmes?
Information, 2019. 192 s

Selvhenter

Trolling og debatkultur i den

SF Film, 2019

digitale tidsalder.

Brødrene Magnus og Emil ser
normalt ikke meget til hinanden. Det bliver der lavet om

19.672 Windows

på, da de pludselig skal bringe

Koldbæk, Jens

deres afdøde far fra Spanien til
Danmark. De har kun hinanden

Sørensen, Lis

Godt i gang med Windows
10 – 2019

99.4 Bentzon, Niels Viggo

Jeg er kommet for at synge

Libris, 2019. 111 s

hjælp.

Lund Christiansen, Toke

Politiken, 2019. 282 s

Gennemgang af 2019-udgaven

Bentzon

Lis Sørensens (f. 1955) selvbio-

af Windows 10.

Aarhus Universitetsforlag, 2019. 326 s

grafi, med fortællingen om at

Biografi om komponisten og

finde sin vej som kunstner og

pianisten Niels Viggo Bentzon

kvinde. Fra tiden som søman-

(1919-2000), hvis liv var fyldt

dens datter i Brabrand over

med stor musik og kunstneriske

tiden med banebrydende Shit

opture, men også med store

& Chanel til en solokarriere,

nedture og psykiske lidelser.

hvor hun har opnået stor suc-

99.4 Sørensen, Lis

ces, men også har måttet
kæmpe for sin plads.
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og en lille bil med tagbox til

Udenlandske film

Ben is back

Dogman

Mis. Label, 2019

Camera Film, 2019

Ben, den ældste søn i Hollys

Lille, spinkle Marcello har en

sammenbragte familie, duk-

hundesalon i et forfaldent

ker pludselig op til jul. Han har

kvarter og nyder dykkerturene

været på narkoafvænning, men

med sin datter. Han bliver pres-

er stadig let at friste og resten

set til kriminelle aktiviteter af

af familien forholder sig dybt

Simone, en kæmpestor, brutalt

skeptisk til ham. Efter et ind-

voldelig bølle, der terroriserer

brud, hvor familiens hund bliver

byen. Marcello indser, at han

kidnappet, må Holly i aktion.

må tage affære, når ingen
andre tør.

Green book
Nordisk Film , 2019

Alita - battle angel

The favourite

USA i 1960'erne. Tony Lip

Twentieth Century Fox Home

Twentieth Century Fox Home

mister sit job som udsmider.

Entertainment, 2019

Entertainment, 2019

Han må tjene penge for at for-

Science fiction. I år 2563 har

Historisk drama om

sørge familien, og siger ja til at

jorden været udsat for en kata-

Dronning Anne, der regerede

være chauffør for den klassiske

strofal krig. Lægen Ido finder

Storbritannien i 1700-tallet.

afro-amerikanske pianist Don

en Cyborg på lossepladsen.

Hun manipuleres i det skjulte

Shirley. Det bliver starten på

Cyborgen er en fortidsskabning,

af hofdamen Lady Sarah, men

et venskab med mange over-

der har overlevet krigen. Han

da en ny tjenestepige en dag

raskelser.

giver hende en ny krop, og så

opdager en stor hemmelighed,

begynder eventyret.

Charmøren

er Lady Sarahs position pludse-

Scanbox Entertainment Denmark Soul

lig truet.

Media, 2019

Gøg & Gokke
Mis. Label, 2019

Breathe

Psykologisk drama om den

SF Film, 2019

iranske asylansøger Esmail,

Galveston

på en teaterturné i 1953 sande,

Med kærlighed og humor

der desperat prøver at finde

Nonstop Entertainment, 2019

at tiden er ved at løbe ud efter

kæmper Robin og Diana mod

en dansk kæreste, så han kan

Lejemorderen Roy har næsten

en forrygende filmkarriere. De

alle odds. Trods respirator og

blive i landet og få opholdstil-

helt sikkert lungekræft og hans

døjer med helbredet, og de

rullestol formår de at udnytte

ladelse. Tiden er ved at løbe

chef vil slå ham ihjel. Så Roy

ydmyge provinsteatre er kun

alle chancer og gribe livets

ud, men så forelsker Esmail

flygter, sammen med en ung

halvfyldte. Men som to garvede

muligheder.

sig uventet i en ung kvinde, og

kvinde som chefen også ville

cirkusheste bider de sig fast i

samtidig begynder hans fortid

myrde. Men kan det umage par

manegen og viser, at de lever

at indhente ham.

undslippe deres brutale fortid?

for latteren.

Komikerparret Gøg & Gokke må
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Hellboy

The man who killed Don
Quixote

Z for Zachariah

Mis. Label, 2019

Hellboy, der er en halvdæmon,

Nonstop Entertainment, 2019

Om to mænd og en ung kvinde,

fungerer som agent for B.P.R.D.

Toby Grisoni er ved at optage

der som de eneste har overle-

(The Bureau for Paranormal

en reklamefilm i Spanien hvor

vet en atomkrig, der via radio-

Research and Defense). Onde

Don Quixote og Sancho Panza

aktiv stråling har dræbt alt liv

kræfter vil genoplive den

spiller centrale roller og snart

på Jorden, ved at skjule sig i

meget onde heks Vivienne

begynder virkeligheden og

en dal, der har et selvstændigt

Nimue, så hun kan ødelægge

fiktionens verden at overlappe

vejrsystem.

Jorden. Det skal Hellboy for-

hinanden.

søge at stoppe.

Soul Media, 2019

SPIL

The Kid
Noble Entertainment, 2019

Mens søskendeparret Rio
og Sara er på flugt fra deres
ondsindede farbror, havner
de tilfældigt i krydsilden mellem lovløse Billy the Kid og
sheriffen Pat Garrett. Da Sara
bortføres af farbroren, må Rio
beslutte sig for, hvilken side af
loven han vil stå.

Kapernaum

Kvinden fra Brest

Shazam!

Age of wonders – planetfall

Scanbox Entertainment Denmark, 2019

Pandrup, Soul Media, 2019

Twentieth Century Fox Home

Koch Media, 2019. PS4

Tolvårige Zain bor med foræl-

Irène er ansat på univer-

Entertainment, 2019

Strategispil. Turbaseret strate-

drene og en stor søskendeflok i

sitetshospitalet i Brest i

Billy Batson er 14 år gammel.

gispil. Opbyg din egen koloni

et slumkvarter i Beirut. Da for-

Nordfrankrig. Hun opdager,

En dag opsøges han af en

i et sci-fi-univers som én af 6

ældrene sælger Zains 10-årige

at en vidt udbredt diætpille

mystisk troldmand, der har

meget forskellige racer. Du skal

søster til en kioskejer, bliver

indeholder et molekyle, som

brug for en hjælper. Og pludse-

udforske omgivelserne, udvide

det for meget. Han lægger der-

tilsyneladende forårsager

lig er Billy blevet forvandlet til

din koloni, samle ressourcer,

for sag an mod sine ludfattige

dødelige hjertetilfælde. Hun

den voksne superhelt Shazam

forske i nye teknologier og ned-

forældre for at have bragt ham

tager kampen op mod sund-

- men i hovedet er han stadig

kæmpe fjender.

til verden.

hedsmyndighederne og medici-

Billy på 14!

nalindustrien.
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MXGP 2019
Milestone, 2019. PS4

Racerspil. Nu kan du tage del
i den dugfriske 2019 sæson i
FIM Motocross Championship.
Vælg hvilket hold du vil køre for
eller skab din egen motocross
rytter og prøv kræfter med to
forskellige klasser og 18 virkelige baner, fra Matterley Basin i
England til Uddevalla i Sverige.

Control

WRC 8

505 Games, 2019. PS4

Bigben Interactive, 2019. PS4

Actionspil. Du er Jesse Faden,

Racerspil. Deltag i årets World

den nye direktør for Federal

Rally Championship 2019 som

Bureau of Control. FBC er

enten rallykører eller team-

ansvarlige for efterforskningen

manager. Der er 102 etaper

af paranormale fænomener.

fordelt på 14 lande, og alle biler

En overnaturlig fjende, Hiss,

og teams fra årets rallyevent

har infiltreret hovedkvarteret,

er med.

og ødelægger gradvist naturkræfterne og dermed vores
virkelighed.

Wolfenstein – youngblood
ZeniMax Europe, 2019. Xbox One

Shooter. Amerika og flere

Madden NFL 20

andre lande er blevet befriet

EA, 2019. PS4

fra nazisternes åg - men Det

Amerikansk fodboldspil.

Fjerde Rige har stadig et es

Simulation af football, med alle

eller to i ærmet. Derfor er B.J.

hold, spillere og stadions fra

Blazkowicz taget til NeoParis,

NFL-sæsonen 2019/2020. Før

men da han forsvinder, må

dit favorithold til Super Bowl,

hans døtre tage affære!

forsøg en karriere som quarterback eller saml dit ultimative
drømmehold.
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