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BØGER

Danske romaner

Andersen, Vita
Indigo 
Rosinante, 2017. 349 s
Selvbiografisk roman om 
pigen Vita, der vokser op i 
København i 1940'erne og 
1950'erne som barn af en enlig 
mor, der er psykisk ustabil. 
Igen og igen bliver hun svigtet 
af moderen og må i lange 
perioder bo på børnehjem, 
hos familiemedlemmer eller 
tilfældige mennesker.

Colling Nielsen, Kaspar
Det europæiske forår
Gyldendal, 2017. 348 s
Fremtidsroman af filosofisk og 
fabulerende tilsnit om et sam-
fundseksperiment, hvor en 
familie vil bidrage til skabelsen 
af et idealsamfund på basis af 
det bedste fra naturen og nye 
teknologiske landvindinger. 
Men fremskridtstro og idealer 
udfordres af individualiteten.

Elm, Bjarne
De udsatte
mellemgaard, 2017. 299 s
Efter en ung kvindes selvmord 
på bostøttestedet 'Mejeriget' 
bliver arbejdspladsen forgiftet 
af mistro og irritation blandt 
kollegaerne og ender fatalt for 
hovedpersonen Bent og hans 
team.

Fabricius, Gustav
53 dage
Vandkunsten, 2017. 154 s
En lille nyfødt dreng indlæg-
ges på Rigshospitalet med 
kemisk lungebetændelse. Liv 
eller død. Gennem 53 dage og 
i 53 kapitler, ses barnets kamp 
set gennem faderens øjne. En 
kamp, der også vender op og 
ned på faderens liv.

Furu, Anita
Mit halve liv
Gladiator, 2017. 253 s
Ruth kommer til København 
fra Rusland som ganske lille. 
Den første hun lægger mærke 
til på kajen er en dame med en 
stor gul hat. Damen adopterer 
hende. Ruth har det godt i 
København og de andre ste-
der hun igennem sit liv bor, 
men hun savner hele livet sine 
søskende.

Helle, Merete Pryds
Epifanien
Fahrenheit, 2017. 114 s
Da en arkæologisk ekspedition 
rammes af en tilsyneladende 
altødelæggende naturka-
tastrofe i landet Epifanien, 
kastes de frem og tilbage i 
bevidsthed og tid.

Jensen, Flemming
Vorherre er en rutebil
Turbine, 2017. 317 s
Samfundssatirisk roman, hvor 
medierne og det politiske 
system kommer under kærlig 
behandling. Frelsens Hær 
vinder Melodi Grand Prix, en 
politisk spidskandidat taber 
bukserne i et populært reality-
show og et banalt trafikuheld 
ophøjes til terror.

Jønsson, Mikkel
Udspring
EgoLibris, 2017. 275 s
Det er svært at holde et 
ægteskab kørende med en 
50-årig mand, som sover i et 
trykluftkammer i garagen for 
at forbedre sit iltoptag. Maria 
mangler ikke tilbud fra andre 
mænd. Men tør hun tage 
springet?

Madsen, Svend Åge
Af den anden verden 
Gyldendal, 2017. 533 s
En flok flygtende kz-fanger 
uden hukommelse havner 
på en øde kyststrækning. 
Sammen bygger de sig selv og 
et nyt samfund op, mens forti-
den spøger fra kz-lejren.
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Marstrand-Jørgensen, Anne Lise
Sorgens grundstof 
Gyldendal, 2017. 471 s
Roman om forfølgelse 
og folkedrab i Europa fra 
Wienerkongressen i 1814 
gennem det 20. århundredes 
storpolitiske begivenheder og 
krige. Jødiske Ben, armenske 
Hanob og slaveefterkom-
meren Grace er via et magisk 
muldvarpeskind nærmest udø-
delige, og de bliver vidner til 
de voldsomme begivenheder.

Ravn Jensen, Pia
Smagen af fugl 
BoD, 2017. 339 s
Marie er 26 år og arbejder som 
taxichauffør. Hendes opvækst 
har været hård og hendes 
liv er omtumlet. Ved bogens 
start forsøger hun at flygte fra 
sin egen lejlighed med et lille 
barn, der ikke er hendes eget.

Skoven, Marie
Er du der kommune?  
Det er mig, din klient

Hovedland, 2017. 190 s
Den lille by Broby indeholder 
både Næssets smukke palævil-
laer og Stærekassens beton-
boliger, hvor kontanthjælps-
borgerne kæmper for at få 

tilværelsen til at hænge sam-
men. En kludetæppefortælling 
om forskellige liv og de mange 
måder, de kan leves på.

Wung-Sung, Jesper
En anden gren
Rosinante, 2017. 553 s
Biografisk roman om mødet 
og forelskelsen imellem forfat-
terens kinesiske oldefar San 
Wung Sung og danske olde-
mor Ingeborg Danielsen.

Nordiske romaner

Backman, Fredrik
Bjørneby 
People'sPress, 2017. 456 s
Velkommen til Bjørneby; en 
by med sne og is og mørke og 
arbejdsløshed. Velkommen til 
byens ishockey-klub; byens 

hjerteblod og dens eksistens-
berettigelse. En fortælling om 
drømme, kampe, sammenhold 
og loyalitet, men også fortæl-
lingen om en voldtægt, der 
ændrer en hel by.

Guillou, Jan
1968
Modtryk, 2017. 407 s
Det store århundrede, 7

Som nyuddannet jurist med 
politisk engagement har Eric 
Letang i 1968 travlt med at 
passe sit job som advokatfuld-
mægtig i Stockholm og dis-
kutere Vietnamkrigen. Tidens 
strømninger synes dog ikke at 
påvirke resten af hans familie 
synderligt.

Hansen, Erik Fosnes
Et hummerliv
Gyldendal, 2017. 376 s
På grænsen til voksenlivet bli-
ver 14-årige Sedd kastet ind i 
en række dramatiske begiven-
heder på bedsteforældrenes 
højfjeldshotel i Norge.

Kristín Marja Baldursdóttir
Havblik 
Gyldendal, 2017. 334 s 
Flora er omkring de 60 år, hun 
bor i Reykjavik, hun har forny-
lig mistet sit job og før det er 
hun blevet skilt fra sin mand. 
Hun kæmper med ensomhed 
og depression og har haft selv-
mordstanker.

Ragde, Anne B.
Liebhaverne
Rosinante, 2017. 348 s
5. del af: Berlinerpoplerne

Familiekrøniken om brødrene 
Margigo og Erlend fortsætter. 
Margigo er fortsat sparsom-
melig bedemand, niecen 
Torunn er i lære hos ham og 
har overtaget gården. Erlend 
er notorisk levemand. Vil den 
danske og norske familie for-
enes igen?
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Sandberg, Kristina
At sørge for sine
Modtryk, 2017. 494 s
2. del af: Et barn at føde

Den hjemmegående husmor 
Maj bliver mor for anden 
gang, men oplever angstan-
fald oven på forældrenes død 
og efter at en storbrand har 
hærget i byen. Hun er nød-
saget til at ansætte en ung 
pige, som kan hjælpe med at 
de daglige gøremål og børne-
pasning.

Strandberg, Mats
Hjemmet
Modtryk, 2017. 332 s
Joel vender tilbage til sit barn-
domshjem for at sende sin 
demente mor på plejehjem. 
Han bliver konfronteret med 
sin fortid, men får andet at 
tænke på, da det onde selv til-
syneladende er flyttet ind i en 
af beboerne på plejehjemmet 
og vender op og ned på alt.

Wassmo, Herbjørg
Den der ser
Lindhardt og Ringhof, 2017. 478 s
4. del af: Dinas bog

Dina er død og familien skal 
nu leve videre med deres 
tab. Værst er det for Dinas 

barnebarn Karna, der stopper 
med at tale og til sidst indlæg-
ges på et sindssygehospital i 
København. Men også Anna 
og Benjamin, Dinas søn og 
svigerdatter, mister hinanden 
af syne i det efterfølgende sor-
garbejde og bekymringerne 
om Karna.

Udenlandske romaner

Boyne, John
Cyril Averys hjerte
Rosinante, 2017. 631 s
Irske Cyril Avery fortæller om 
sit 70-årige liv. Han bliver født 
i 1945 og straks adopteret 
af ægteparret Avery, men 
aldrig accepteret som en rig-
tig Avery. Som homoseksuel 
må han kæmpe for at blive 
accepteret og opleve gensidig 
kærlighed.

Burke, James Lee
Vejfarende fremmed
Hovedland, 2017. 446 s
Hjemvendte fra 2. verdenskrig 
søger de to soldaterkam-
merater Weldon Holland og 
Herschel Pine lykken i Texas' 
oliebranche og opnår ildeset 
succes. Weldons ægteskab 
med Rosita, overlevende fra 
en belgisk udryddelseslejr, 
forpestes snart af tidens 
antikommunistiske politiske 
strømninger.

Colgan, Jenny
En meget fjern kyst
Cicero, 2017. 140 s
Den unge syriske læge, Saif, 
flytter til den lille skotske ø, 
Mura for at varetage øens 
lægepraksis. Saif bliver gode 
venner med Lorna, men kan 
han lægge krigens rædsler 
bag sig?

Dixen, Nicola
Med tid 
mellemgaard, 2017. 112 s
Noveller. I otte fortællinger 
præsenteres vi for enkelte 
tidsnedslag i tre forskellige 
kvinders liv igennem flere 
årtier. Clara bliver forladt, 
Liv lader tiden gå, og Annas 

barndomserindringer får stor 
indflydelse på resten af hen-
des liv.

Erdogǎn, Asli
By i blodrød kappe
C&K, 2017. 222 s
Tyrkiske Özgür er rejst til Rio 
de Janeiros slum. Byens for-
fald er ved at trække hende 
psykisk ned, men hendes skri-
verier gør at hun overlever.

Jahnn, Hans Henny
Træskibet
Virkelig, 2017. 298 s
Bestiarium-serien

Træskibet Elias er lastet med 
en mystisk og tilsyneladende 
farlig last og destinationen er 
ukendt. Efter en række ufor-
klarlige hændelser forsvinder 
kaptajnens datter. En følelse 
af trussel griber skibets besæt-
ning og forstærkes af skibets 
mystiske konstruktion med 
hemmelige rum.
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Janzing, Jolien
Audrey & Anne 
Turbine, 2017. 299 s
Audrey Hepburn og Anne 
Frank fødes i 1929 med 14 
dages mellemrum. De får dog 
to vidt forskellige opvækster, 
hvor Anne Franks liv bliver 
kort og Audrey Hepburns bli-
ver langt og succesfuldt.

Modiano, Patrick
Så du ikke farer vild i kvarteret
Batzer, 2017. 154 s
Forfatter og eneboer, Jean 
Daragane, bliver kontaktet 
af en mystisk fremmed som 
hævder at have fundet hans 
forsvundne adressebog, men 
herefter bliver Daragane 
involveret i mordet på en ung 
kvinde, som fandt sted mange 
år tidligere.

Oz, Amos
Judas
Gyldendal, 2017. 294 s
Jerusalem, vinteren 1959. En 
ung jødisk bibelforsker bliver 
assistent hos Gerschom Wald, 
en sengeliggende intellektuel, 
i hvis svigerdatter han forel-
sker sig. Imens hober spørgs-
målene sig op i samtalerne 
med Wald, om Judas rolle som 

forræder og Jesus rolle som 
offer. Samtaler der spejler 
nutiden og staten Israel.

Pamuk, Orhan
Hr. Cevdet og hans sønner
Gyldendal, 2017. 611 s
En familiesaga om købmanden 
Cevdet og hans familie fra 
starten af 1900-tallet og til 
omkring 1980. Vi møder ham 
kort inden han skal giftes med 
Nigan, som han kun har mødt 
to gange.

Towles, Amor
En gentleman i Moskva
Politiken, 2017. 481 s
Grev Alexander Rostov bliver i 
1922 idømt livsvarig husarrest 
på Hotel Metropol i Moskva, 
hvor han tilpasser sig degrade-
ring fra suite til 9 kvadratme-
ter og et job som tjener

Tyler, Anne
Den blå tråd
Gyldendal, 2017. 423 s
Familien Whitshank er en 
tilsyneladende velfungerende 
familie, som har boet det 
samme sted gennem genera-
tioner. Gennem historiske til-
bageblik fra 1920'erne og frem 

udfoldes den sande historie 
om familien.

Yazbek, Samar
Du må ikke dø
Kristeligt Dagblad, 2017. 215 s
Beretning om hverdagslivet 
under den syriske borgerkrig. 
Sult, bomberegn og giftan-
greb er alle en del af fortællin-
gen, men det er kærlighed og 
kunst også.

Mest for kvinder

Chase, Eve
Tilbage til Black Rabbit Hall
Lindhardt og Ringhof, 2017. 382 s
I 1968 sker en ulykke på Black 
Rabbit Hall, som fuldstændig 
splintrer lykken og det uskyldi-
ge barndomsliv for Altons fire 
børn. 30 år senere opsøger en 

ung kvinde sin egen historie 
med udspring i netop samme 
lokalitet.

Grue, Anna
De voksnes rækker
Politiken, 2017. 437 s
Vittoria og Conny lever hver 
deres meget forskellige liv, 
indtil Conny bliver gravid. 
Vittoria skal forholde sig til 
ikke at kunne blive gravid og 
til Connys og Ejnars tidligere 
forhold. Vittorias papdatter 
Helle, kommer i puberteten og 
det forandrer hende.

Kleypas, Lisa
Jul på Stony Cross Manor
Pretty Ink, 2017. Ca. 210 s
Wallflowers, 5

Den succesrige, amerikan-
ske forretningsmand, Rafe 
Bowman kommer til London 
for at finde sig en passende 
engelsk hustru. Lady Natalies 
kammerpige, Hannah, mener 
absolut ikke, at Rafe er god 
nok til Natalie. Men måske er 
Natalie heller ikke den rigtige 
til Rafe?
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Moyes, Jojo
I ly for regnen
Cicero, 2017. 365 s
Kilcarrion I Irland. Hertil kom-
mer Sabine Ballantyne for 
at bo midlertidigt hos sine 
bedsteforældre. Senere følger 
hendes mor Kate. Familiens 
relationer er skrøbelige, og 
der er mange ar på sjælen 
hos familiemedlemmerne. 
Langsomt åbnes der for både 
fortid og mulig forsoning. Men 
kan det lykkes?

Roberts, Nora
Besat
Flamingo, 2017. 508 s
Som 11-årig afslører Naomi 
Carson sin far i at være serie-
morder. Mange år efter slår 
hun sig ned i Sunrise Cove og 
bliver en del af lokalsamfun-
det. Men en galning er på spil, 
er Naomi hans næste offer?

Tait, Laura
Den dag, der forandrede alt
Bazar, 2017. 344 s
Holly og Alex finder hinanden 
igen i London og deres gamle 
venskab genopstår - men er 
der mon flere følelser på spil? 

Tüxen, Marie Louise
Jeg ser mig selv som rytmisk
Vild Maskine, 2017. 107 s
Gennem 13 kapitler fortæl-
les der om en 40-årig fraskilt 
kvindes forsøg på at finde en 
mand og komme overens med 
sin skilsmisse.

Historiske romaner

Davidsen, Martin
Løftet
Klim, 2017. 462 s
En Tobias Rens-historie, 2

Kanonér Tobias Rens fra 
Tøjhuset i København kom-
mer i krig i 1657 da svenskerne 
invaderer. Samtidig er hans 
kæreste Frida i fare tilbage i 
København.

Holm, Lasse
Lodbrogsønnernes hævn
Politiken, 2017. 373 s
Da vikingen Ragnar Lodbrog 
dør i saxernes varetægt i 866, 
drager hans sønner på hævn-
togt, og snart står slagmarken 
og intrigerne i lys lue.

Jensen, Martin
Overleveren
Klim, 2017. 455 s
Vikingekongen Knud den 
Store, der også er konge af 
England, beder på sit dødsleje 
sin edsvorne mand thegn 
Halfdan om at opsøge jarlen 
af Essex. Magtkampen om, 
hvem der nu skal være konge 
kan begynde. Tiden er 1035-
66.

Juul Clausen, Erik
Enkerne på bajonetmøllen
Palatium, 2017. 303 s
Bind 2: To familiers liv i krig og fred 
fra 1885 til 1915

20 år efter det svidende neder-
lag i krigen 1864, er de værste 
sår så småt ved at være lægt. 
Spørgsmål om kvinders rettig-
heder formuleres tydeligere, 
men Danmark er stadig et 
landbrugsland. Lidt provin-
sielt, men med eksotiske kolo-

nier, som drager eventyrlystne 
unge mænd.

Shafak, Elif
Arkitektens lærling
Underskoven, 2017. 500 s
Det brogede bibliotek)

En fortælling fra Istanbul i 
1540 om en ung elefanttæm-
mer som bliver arkitektens 
lærling.

Smith, Wilbur A.
Farao
Lindhardt og Ringhof, 2017. 357 s
I det gamle Egypten møder 
den tidligere slave, eunukken 
Taita, sin største udfordring, 
da hans støtte og ven, faroe 
Tamose, dør og overlader 
magten til sin ældste søn, 
Utteric Turo.
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Spænding

Barton, Fiona
Barnet 
Hr. Ferdinand, 2017. 372 s
Liget af et spædbarn dukker 
op på en byggeplads i London 
efter at have været begravet i 
årevis. Angela er sikker på, at 
det er hendes barn, der for-
svandt sporløst efter fødslen 
for mere end 40 år siden. På 
den anden side ved Emma, at 
det er hendes barn, som hun 
fik i største hemmelighed som 
ganske ung. Hvad er op og 
hvad ned?

Brown, Dan
Oprindelse
Hr. Ferdinand, 2017. 554 s
Robert Langdon-serien

Robert Langdon skal denne 
gang overvære en tidligere 
studerendes præsentation af 
ny forskning, som bl.a. vil gøre 
op med religiøse forestillinger. 
Inden præsentationen dræbes 
den studerende, og Langdon 
må igen på jegt efter en hem-
melig kode godt hjulpet af en 
underskøn ung kvinde og en 
intelligent robot.

Cleave, Paul
Øje for øje
Jentas, 2017. 442 s
En serieforbryder er på spil 
i Christchurch og trækker 
spor til tidligere grusomme 
forbrydelser. For efterforsker 
Theodore Tate bliver det en 
ekstra udfordring, da han i 
jagten på en gerningsmand 
udfordres på både venskab, 
ægteskab og moral.

Coben, Harlan
Hjem
Gad, 2017. 327 s
For ti år siden blev de to rig-
mandssønner Rhys og Patrick 
kidnappet. Pludselig er der 
nye spor i sagen. Patrick er 
blevet spottet i London, og 
det lykkes Myron og Win at 
befri ham. Men Patrick er ude 
af stand til at redegøre for, 

hvor han har været og hvad 
der er sket med Rhys.

Hamer, Kate
Pigen med den røde frakke
Hoff & Poulsen, 2017. 407 s
Carmel, på otte år, er en spe-
ciel pige. En dag, hvor hun 
besøger en børnefestival sam-
men med hendes mor, forsvin-
der Carmel. En mand dukker 
frem af tågen og tager hende 
med. Men hvorhen og lykkes 
det for politiet at finde hende, 
før det er for sent?

King, Stephen
Helt mørkt, intet lys
Hr. Ferdinand, 2017. 498 s 
Fire noveller om en kvinde, 
der begraves i en brønd, et 
voldtægtsoffer, der tager 
sagen i egen hånd, en sælger, 
der tilbyder at forlænge livet, 
og en skjult seriemorder.

Land, Ali
Good me, bad me
Turbine, 2017. 358 s
Annie, der er vokset op hos 
en mor, der udadtil er char-
merende og tillidsvækkende, 
men indadtil en koldblodig 
barnemorder, er nu kommet 

i familiepleje. Men bærer hun 
på et kim af ondskab bag det 
stilfærdige ydre? Og kan hun 
lægge fortiden og sin mor 
bag sig.

Lagioia, Nicola
Vildskab
Palomar, 2017. 522 s
En ung kvinde dukker op ud af 
ingenting midt på en befærdet 
vej om natten. Hun er nøgen 
og der løber blod ned af hen-
des ben. Lastbilchaufføren ser 
hende ikke før det er for sent.

Lilliefors, James
En særlig form for ondskab
HarperCollins Nordic, 2016. 365 s
Den 32-årige politikommisær 
Amy Hunter skal opklare mor-
det på en ung kvinde, der blev 
fundet af præsten i en lille 
kirke i Tidewater. Hun kæmper 
med at få samarbejdet med de 
lokale betjente til at fungere, 
men præsten er en god alli-
eret og sammen finder de ud 
af, at den myrdede kvinde kun 
er en lille brik i en større sag.
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Masterman, Becky
Frygt mørket
Jentas, 2017. 384 s
Brigid Quinn er egentlig gået 
på pension som undercover 
agent, men accepterer at hjæl-
pe et par med at undersøge 
deres søns død. Samtidig er 
hendes sære niece flyttet ind, 
og Brigids helbred gør knuder.

Sager, Riley
Final girls
Turbine, 2017. 439 s
Quincy er en af de tre piger, 
der alle er eneste overlevende 
efter en massakre. Hun husker 
intet fra sin oplevelse og prø-
ver at leve et normalt newyor-
kerliv, men da en af pigerne 
findes død, dukker grufulde 
minder op.

Slaughter, Karin
Den gode datter
HarperCollins Nordic, 2017 - 538 s
Teenagerne Samantha og 
Charlotte er vidne til at deres 
mor bliver brutalt myrdet og 
de bliver selv udsat for over-
fald og mordforsøg. Samantha 
rejser væk, mens Charlotte 
bliver i byen, og 28 år senere 
opdager de sandheden om 
deres overfald

Dansk spænding

Blædel, Sara
Ilkas arv 
People'sPress, 2017. 330 s
Trilogien om Ilka, 2. bind

Danske Ilka Nichols Jensen 
er i USA for at afvikle sin for-
svundne og nu afdøde fars 
fallitbo af et bedemandsfirma. 
Ingen vil rigtig fortælle hende, 
hvordan tingene hænger sam-
men, så Ilka må prøve sig frem 
på den hårde måde. Nogen vil 
hende det bestemt ikke godt.

Christiansen, Manfred
De indviede 
EgoLibris, 2017. 228 s
Netop som journalisten 
Kristian Meyer overvejer at 
skifte arbejde, inddrages han 
i én af Danmarks største kor-
ruptionssager. En sag som 
trækker tråde til Danmarks 
mest magtfulde mænd, og 
som også sætter hans eget liv 
på spil.

Davidsen, Leif
Ravnens rede 
Lindhardt og Ringhof, 2017. 215 s 
Susanne Carlsen er en arbejds-
løs journalist, der får et meget 
favorabelt tilbud om at føre 
pennen på en ex-kærestes 
selvbiografi. Han er blevet 
stenrig og har eget slot på 
egen ø i Frankrig, men slottet 
rummer uhyggelige hemme-
ligheder.

Gammelgaard Madsen, Inger
Sanitøren
Saga, 2017. 172 s
Tyveriet af en læderjakke får 
fatale følger for den unge 
Bertram.

Grothe, Karen Møller
Hævn 
karengrothe.dk, 2017. 432 s
Ved Vadehavet findes en lokal 
mand fra Bredebro, Martin 
Larsen, mishandlet og død. 
Politiassistent Peter Larsen 
og politikommisær Thomas 
Andersen skal opklare det 
bestialske mord, men hvem 
kan man stole på?

Hagstrøm, Claus
Måneskin
DreamLitt, 2017. 451 s
Den prostituerede Chalotte 
bliver brutalt myrdet af en 
mand med stærkt afvigende 
seksuelle tendenser. Hun var 
konsulent Kristian Wangs 
ungdomskærlighed og da poli-
tikommissæren, den gravide 
Susan Hviid, står på bar bund i 
sagen, blander han sig.

Hammer, Lotte
To små piger 
Gyldendal, 2017. 433 s 
I 2015 forsvinder en 11-årig 
pige på vej hjem fra busstop-
pestedet. Konrad Simonsen 
bliver sat til at opklare sagen, 
og der er stærke indikationer 
på, at det er samme drabs-
mand som fra en anden uop-
klaret sag fra 1982.
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Jensen, Frank
Muldvarpen
mellemgaard, 2017. 355 s
Tidligere PET-agent Hassan 
Jaber lever under en ny iden-
titet. Men der er utætheder i 
organisationen. Han er kom-
promitteret og må vælge, om 
han vil deltage som lokkedue i 
en livsfarlig mission.

Jürgensen, Dennis
Marcherende myrer
Tellerup, 2017. 507 s
En Roland Triel krimi, 4

En mand findes død, dræbt af 
125.000 blodtørstige hærmy-
rer. En dansker løslades efter 
30 år i spansk fængsel, og 
efterforskningslederen Roland 
Triel må stadig se sig og sine 
nærmeste forfulgt af den van-
vittige androgyne person, Inge 
Renee Janné.

Kazinski, A. J.
Miraklernes nat 
Politiken, 2017. 379 s 
Gidselforhandler Niels 
Bentzon presses både i sit 
privatliv, hvor hans elskede 
Hannah er uhelbredelig syg, 
og af en mystisk mordsag, 
hvor en gymnasielærer findes 
korsfæstet i en kælder.

Krefeld, Michael Katz
Pagten
Lindhardt og Ringhof, 2017. 414 s
Gangsterkongen Kaminsky vil 
gøre alt for at sikre, at hans 
hustru og døtre ikke bliver 
udvist til Ukraine - også indgå 
en fatal pagt med den tidlige-
re betjent Thomas Ravnsholdt, 
der stadig leder efter den, der 
myrdede hans kæreste, Eva.

Larsen, Michael
Dødens kode
Turbine, 2017. 444 s
Krimiserien med: Jan Folmer; 2

Drabsafdelingens Jan Folmer 
er tilbage på Ærø, hvor en 
14-årig pige er blevet myrdet 
under bestialske forhold. 
Sagen viser sig at have tråde 
tilbage til en tidligere drabssag 
på Ærø. Men fandt den i det 
hele taget sin rette løsning?

Mord på din ferie 
Byens, 2017. 193 s
Kriminoveller. Der er dejlige 
ferieområder Danmark. Og 
der er mord. Seks danske 
kriminoveller om forbrydelser 
på forfatternes foretrukne 
feriesteder.

Rosenkilde, Claus Lund
Den usynlige bog
Palatium, 2017. 178 s
Saxo Haussmann arbejder 
på Det Kongelige Bibliotek 
og står bag udstillingen Den 
Usynlige Bog. Da åbningen 
skal fejres, samles 13 invite-
rede i den gamle kælder. Men 
pludselig er bogen stjålet og 
to af deltagerne findes myrdet

Strandbygaard, Jens
Malaria
Byens, 2017. 374 s
Lægen Oskar Plum har opfun-
det et middel mod malaria, 
som han skal have på marke-
det. I arbejdet med det ansæt-
ter han eksperten Dan Felling 
og derfra begynder tingene at 
gå hurtigt.

Woythal, Arne
Den hollandske forbindelse
Byens, 2017. 409 s
Sammen med sin nye kvinde-
lige makker, Solmaz Pakzad, 
skal kriminalassistent Rasmus 
Berg opklare drabene på en 
narkoman i et S-tog og en 
lastbilchauffør på Københavns 
vestegn. Noget tyder på en 
sammenhæng, men sagen er 
svær at knække.

Zola Christensen, Robert
Gæsten 
Gyldendal, 2017. 336 s
Efterforsker Bent Kastrup 
jager en bestialsk morder, der 
parterer sine ofre, og derefter 
forsvinder uden det mindste 
spor.
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Biografier  
& erindringer

99.1
Min barndom i 70'erne
Lindhardt og Ringhof, 2017. 226 s
13 fremtrædende danskere, 
født i årene 1960-1970, for-
tæller om deres barndom i 
et farverigt årti. Det var den-
gang, fænomener som bl.a. 
Roskilde Festival, Thylejren 
og Christiania opstod. Den 
danske rødstrømpebevægelse 
fik vind i sejlene, og Danmark 
fik en kvinde som royalt over-
hoved.

99. 4 Bendixen, Britt
Bendixen, Britt
Et lyst sind er ofte en viljessag
Politiken, 2017. 325 s
Britt Bendixen (f. 1942) fortæl-
ler om sit liv som danser, dan-
selærer og koregraf.

99.4 Blom, Holger
Verge, Marianne
Modekongen Holger Blom 
Gyldendal, 2017. 272 s
Biografi om modeskaberen 
Holger Blom (1905-1965) som 
blev særlig berømt for at desig-
ne dragter og kjoler til adelens 
damer, højborgerskabets fruer 

og filmens og teatrets stjerner. 
Bogen bygger blandt andet på 
interviews med tidligere ansat-
te og flere af de berømtheder 
han lavede tøj til.

99.4 Darling Khan, Ya'Acov
Darling Khan, Ya'Acov
Jaguar i kroppen  
- sommerfugl i hjertet 

Borgen, 2017 - 277 s
Om forfatterens transforme-
rende rejse ind i shamanis-
mens univers. Han fortæller 
blandt andet om hvordan 
spiritualitet kan hjælpe med at 
heale tilværelsens dybe sår og 
give mulighed for et rigere og 
mere autentisk liv.

99.4 Frederik, kronprins af 
Danmark
Andersen, Jens
Under bjælken 
Gyldendal, 2017. 379 s
Man følger Kronprins Frederik 
(f. 1968) fra fødslen på 
Rigshospitalet og frem til det 
moderne familieliv med Mary 
på Amalienborg. Bog er base-
ret på samtaler med Danmarks 
kommende konge samt en 
lang række interviews med 
hans hustru, bror, forældre og 
private venner.

99.4 Holst, Bengt
Holst, Bengt
Naturens stemme
FADL, 2017. 288 s
Videnskabelig direktør i 
Zoologisk Have i København, 
Bengt Holst (f. 1952), fortæller 
om sit liv med naturen, det 
natursyn som gennemsyrer 
ham, og om menneskets for-
hold til naturen.

99.4 Jensen, Lasse
Jensen, Lasse
Journalist
Gyldendal, 2017. 393 s
Journalisten og udenrigskor-
respondenten Lasse Jensen 
(f. 1946) fortæller om sit liv 
og årene som omrejsende 
reporter over hele kloden. 
Giver et indblik i jobbet som 
udenrigskorrespondent og 
medarbejder på mange af 
Danmarks store mediehuse, 
og om de begivenheder og 
mennesker, der har gjort stort 
indtryk på ham.

99.4 Le Carré, John
Sisman, Adam
John le Carré 
Rosinante, 2017. 622 s
I mere end et halvt århund-
rede har John le Carré (f. 1931) 
fastholdt verden i spænding 
med sine romaner. Men hvem 
er manden selv?

99.4 Leth, Jørgen
Leth, Jørgen
Spørge Jørgen 2 
People'sPress, 2017. 316 s
Filmmanden og sportskom-
mentatoren Jørgen Leth (f. 
1937) svarer på spørgsmål fra 
Radio24syvs lyttere om liv, 
død og alt derimellem.
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99.4 Lyngby, Lotte
Lyngby, Lotte
Den mor jeg var
Eksistensen, 2017. 168 s
Præst Lotte Lyngby (f. 1968) 
beskriver sin personlige rejse 
fra den første graviditet, til 
sønnen og datteren flytter 
hjemmefra. Hun inddrager 
bibelske moderskikkelser for 
at kaste lys over sin måde at 
være mor på.

99.4 Marsh, Henry
Marsh, Henry
Hverken solen eller døden 
Don Max, 2017. 254 s
Den pensionerede hjerneki-
rurg Henry Marsh (f. 1950) 
beretter om sine mange år 
indenfor sundhedsvæsenet 
og reflekterer over sit eget liv, 
der langsomt går på hæld.

99.4 Muhl, Lars
Muhl, Lars
Drengen der gav den blinde 
sine øjne 

Turbine, 2017. 335 s
Multikunstneren Lars Muhl 
(f. 1950) fortæller om sit liv, 
sine spirituelle oplevelser og 
sin karriere samt om de men-
nesker, der har inspireret ham. 
Med sangtekster og digte.

99.4 Toft, Flemming
Toft, Flemming
Hutlihut 
Gyldendal, 2017. 295 s
Om journalist og sportskom-
mentator Flemming Tofts (f. 
1948) liv og karriere. Han brød 
igennem lydmuren med sit 
"hutlihut" under EM-triumfen 
i Sverige i 1992, og kommer 
bl.a. ind på det anstrengte for-
hold mellem ham og fodbold-
landstræner Richard Møller 
Nielsen (1937-2014).

Fra virkelighedens 
verden

34.31
Bonnichsen, H. J.
Glem ikke Heidi 
U Press, 2017. 218 s 
Den pensionerede chefkrimi-
nalinspektør og operative chef 
for Rejseholdet Hans Jørgen 
Bonnichsen (f. 1943) fortæller 
sin personlige beretning om 
efterforskningen i den uopkla-
rede sag om 4-årige Heidi, der 
forsvandt sporløst i 1979.

34.31
Bullshit 
Gyldendal, 2017. 409 s
Dokumentar med omdrej-
ningspunkt i rockerklubben 
Bullshit om den 10 år lange 
rockerkrig med Hells Angels.

98.214
Holm, Adam
En by i krig 
Kristeligt Dagblad, 2017. 252 s
Adam Holm (f. 1969) har 
besøgt Damaskus mange gan-
ge og tre gange siden krigens 
udbrud i 2011. Han tegner et 
personligt portræt af byen, og 
prøver at finde svar på hvor-
dan hovedstadens befolkning 

i høj grad stadig kan støtte 
præsident Bashar al-Assad (f. 
1965).

98.215
Damsgård Andersen, Puk
Den sorte kat i Mosul
Politiken, 2017. 308 s
Puk Damsgård (f. 1978) for-
tæller en række gribende 
menneskehistorier fra et land, 
hvor borgerkrig, militser og 
terrorgrupper siden den ame-
rikansk ledede invasion i 2003 
og senere Irak-krigen har sat 
dagsordenen for millioner af 
irakere.

99.4 Berger, Eskil
Berger, Eskil 
Crazy Coy 
People'sPress, 2017. 300 s
Eskil Berger (f. 1974) fortæl-
ler sin historie, fra barn-
dommen i betonghettoen 
Værebroparken over perioden 
som kompagnichef for Charlie-
kompagniet i Afghanistan i 
2010-2011, samt tiden efter.
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99.4 Escobar, Pablo
Vallejo, Virginia
Elsker Pablo, hader Escobar
Rosinante, 2017. 444 s
Virginia Vallejo (f. 1949) var i 
1983 en berømt tv-personlig-
hed og model, der hovedkulds 
forelskede sig i Colombias 
narkokonge Pablo Escobar 
(1949-1993). Hun beskriver 
deres stormfulde forhold, 
der ender med, at hun bliver 
USA's hovedvidne mod narko-
kartellerne.

99.4 Hussain, Waseem
Hussain, Waseem
Imam bag tremmer
Gyldendal, 2017. 214 s 
Waseem Hussain (f. 1983), der 
arbejder som fængselsimam i 
Vestre Fængsel, beretter om 
sin personlige religiøse rejse, 
om familien, om kærligheden 
og om troen på det gode i alle 
mennesker.

99.4 Kristensen, Thomas
Kristensen, Thomas
Kysser himlen 
Politiken, 2017. 425 s
Thomas "Met" Kristensen (f. 
1969) fortæller om sin kar-
riere i det danske flyvevåben. 
Om uddannelse og træning 

i Europa og Nordamerika, 
om flyene, udstyret, teknik-
ken. Om kammeratskab, og 
om operationer og moderne 
luftkrig.

99.4 Toxværd, Lars
Toxværd, Lars
Når helvede fryser til is
Bogkompagniet, 2017. 415 s
Tidligere Bandidosmedlem, 
Lars Toxværd (f. 1970), beret-
ter om sin kriminelle løbebane, 
de mange fængselsophold og 
forholdene i rockerklubben i 
Holbæk, som han i en periode 
var leder for.

Tro & tanker

04.6
Smærup Sørensen, Jens
Refleksioner
Kristeligt Dagblad, 2017. 175 s
41 klummer skrevet til Kristelig 
Dagblad i årene 2013-2017. 
Klummerne optræder i kro-
nologisk orden og reflekterer 
over så forskellige emner 
som fx Janteloven, forholdet 
mellem land og by, frihed, 
flygtninge, velfærdssamfun-
det, ytringsfrihed, ligestilling, 
danskhed, alder, materialisme 
m.m.

13.17
Kjerkegaard, Stefan
Humor
Aarhus Universitetsforlag, 2017. 
60 s

Tænkepauser, 52

Gennemgang af humorens 
begreb og væsen - og som 
menneskeligt karaktertræk. 
Med begreber fra psykoana-
lysen, lægevidenskaben og 
sprogvidenskaben forklares 
humorens væsen såvel histo-
risk som kulturelt.

22.09
Joof, Hella
Båven om Gud 
Lindhardt og Ringhof, 2017. 215 s
Humoristiske fortolkninger af 
Bibelen, hvor Gud drikker for 
meget, kæmper med dårlig 
ånde og er noget vag.

23.3
Rørth, Charlotte
Vi mødte Jesus - og hvad  
kommer det andre ved?

Gyldendal, 2017. 269 s
70 forskellige mennesker 
fortæller om deres religiøse 
og åndelige vækkelse, og om 
hvordan det har ændret deres 
liv.

23.9
Ulbæk, Ib
Tro og tvivl 
Akademisk, 2017. 278 s
Ib Ulbæk (f. 1955) var selv 
ateist, før han i mødet med 
sin kristne kæreste, måtte 
prøve at forstå det religiøse 
menneskes udgangspunkt. 
Bogen følger denne proces, 
bl.a. interviewer han forfat-
terne Karl Ove Knausgård, 
Peter Tudvad og præsten Pia 
Søltoft, om det at miste troen 
og (måske) finde den igen, om 
bibelen som kulturhistorisk 
skatkammer og om troen som 
biologisk imperativ.
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Samfund & klima

30.11
Hvad skal vi svare
Hans Reitzel, 2017. 211 s
Debatbog der forsøger at 
ruske op i forældregeneratio-
nen. Om verdens tilstand hvor 
klimaforandringer og overfor-
brug ikke tages alvorligt nok.

30.1668
Henningsen, Sven Erik
Overgange 
Hovedland, 2017. 210 s
Fra arbejdsliv til pension.

32.15
Elklit, Jørgen
Valg
Aarhus Universitetsforlag, 2017. 
60 s

Tænkepauser, 53

Et kort causerende essay om 
valg, hvor det danske valgsy-
stem sættes i forhold til andre 
landes regler og praksis.

32.26
Tæm eliten 
Information, 2017. 241 s
Debatbog om demokratiets til-
stand. Forfatterne viser hvor-
for magtkoncentrationen hos 

eliten er skadelig for demokra-
tiet, og formulerer en konkret 
vision for hvordan borgerne 
kan vinde magten tilbage ved 
hjælp af borgerdemokrati.

32.2863
Langkilde, Johannes
Da amerikanerne gik hver 
til sit

Rosinante, 2017. 251 s
Med afsæt i sine reportager 
og møder med helt almin-
delige mennesker tegner 
korrespondenten Johannes 
Langkilde (f. 1977) et person-
ligt portræt af fire omvælten-
de år i USA's historie - fire år, 
der viser en dyb splittelse i det 
amerikanske samfund.

96.8
Statsministrene
Politiken, 2017. 275 s
Fire tidligere og en nuvæ-
rende statsminister beskriver 
embedets betydning for dem. 

De fortæller også om de per-
sonlige omkostninger ved at 
bestride dansk politiks mest 
magtfulde post.

Personlig udvikling & 
psykologi

15.2
Sand, Ilse
Introvert eller særligt sensitiv 
Ammentorp, 2017. 123 s
Gode råd til hvordan man som 
introvert eller særlig sensitiv 
trives på egne vilkår ved bl.a 
at lære og sætte grænser og 
undgå overstimulans og dårlig 
samvittighed.

61.36
Dam Jensen, Birgitte
Bevar dig selv 
Gyldendal Business, 2017. 267 s
Om at udvikle psykisk og fysisk 
robusthed og om at lære at 
håndtere stressog pressede 
situationer.

61.36
Skarpe tanker 
Dansk Psykologisk Forlag, 2017. 
167 s

Selvhjælpsbog i at træne kog-
nitive færdigheder til dem der 
har problemer med opmærk-
somhed, overblik, koncentra-
tion eller hukommelse.

Børn & forældre

13.17
Vredeshåndtering for unge 
Frydenlund, 2017. 132 s
Teoretisk og metodisk indfø-
ring i arbejdet med vredes-
håndtering blandt teenagere 
og unge fra 13 år og opefter.
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30.175
Buttenschøn, Cana
40 uger efter 
People'sPress, 2017. 176 s
Gode råd, vejledning, opbak-
ning og personlige anekdoter 
om babyens trivsel og ernæ-
ring, søvnrytmer og søvnman-
gel, enorm lykke og stor usik-
kerhed, parforhold og en krop 
der ikke ligner sig selv.

37.2
Baldus, Maria
Støt dit skolebarn
mellemgaard, 2017. 89 s
En forældreguide.

Rejser & oplevelser

40.4
Bruun, Asbjørn Skjøth
Vidder & værdier
Vidder, 2017. 157 s
Om rejser med Slædepatruljen 
Sirius i Nordøstgrønland, 
30 dage i Lapland langs 
Kungsleden men også om 
weekendture i Rold skov. 
Forfatteren fortæller dels om 
sine oplevelser, sit udstyr og 
forberedelse, men også om 
hvad den store og den lille 
natur gør ved ham.

48.64 New York
Elikann, Jo-Anne
111 steder i New York  
som du skal se

Frydenlund, 2017. 230 s
Rejseguide med 111 ideer til 
skæve og usædvanlige steder 
at besøge i New York.

66.83
MacLean, Charles
Whisky med sjæl 
Lindhardt og Ringhof, 2017. 288 s
Portrætter af 50 skotske 
destillerier inddelt i otte regio-
ner med mere end 250 foto-
grafier af bygninger, fagfolk 
og landskaber.

Danmark rundt

46.2
Hansen, Jørgen
Oplev Danmark 
Legind, 2017. 218 s
Om kultur- og natursevær-
digheder i Danmark med 
fokus på, hvilke, der er højest, 
størst, ældst, bredest, først, 
længst, smallest, med mere.

46.4 Aarhus
Vi elsker Aarhus 
Bach, 2017. 171 s
En række kendte århusianere 
af hjertet fortæller om deres 
kærlighed til Aarhus, og hvor-
for den by er noget helt sær-
ligt. Beretningerne følges af 
en lang række stemningsfulde 
fotografier.

65.909
Søeborg, Flemming
Færgen er i havn  
om få minutter 

Gyldendal, 2017. 237 s
Beskriver en stor del af de 
over 50 indenrigs færgeruter 
der findes i Danmark. Læs bl.a. 
om Esbjerg-Fanø overfarten 
eller om Danmarks smukke-
ste færge: Kong Frederik IX. 
Udover færger beskrives også 
emner som smørrebrød på 
storebælt, den traditionelle 
overfart eller de forskellige 
arbejdspladser.

Mad & opskrifter 

64.1
Brdr. Price 
Lindhardt og Ringhof, 2017. 256 s
75 klassikere fra Brdr. Prices 
restauranter i form af snacks, 
forretter, hovedretter, sides 
og desserter.

64.1
Food prepping 
People'sPress, 2017. 142 s
Om hvordan planlægning og 
forberedelse af måltider kan 
give sundere livsstil, bedre 
økonomi og mere overskud.
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64.1
Turner, Kate
Power bowls 
Turbine, 2017. 68 s
Simple opskrifter til alle 
dagens måltider, som er natur-
ligt fri for gluten og uden tilsat 
sukker. Alle retter kan anret-
tes og serveres i en skål.

64.101
Glad, Anne
Danskernes mad 
Gyldendal, 2017. 284 s
Om danskernes mad- og ind-
købsvaner lige fra slik til frugt 
og grønt. Indeholder fakta og 
lejlighedsvis holdninger til ind-
købs- og spisevaner, krydret 
med historiske fortællinger 
omkring nogle af de store dan-
ske madvirksomheder som fx 
Mou, Toms og Tulip.

64.11
Pedersen, Michael
Mad der bare holder 
Mad der bare holder, 2017. 292 s
Opskrifter på retter der var-
mebehandles på glas i trykko-
ger, og som derfor kan holde 
sig i lang tid.

64.12
Cheng, Micki
Mickis kager 
Lindhardt og Ringhof, 2017. 159 s
50 opskrifter på forskellige 
kager, gerne med et lille twist, 
så de fremstår lidt mere mar-
kante og anderledes end de 
klassiske opskrifter.

64.12
Pixi bager grønne kager
People'sPress, 2017. 171 s
For alle kage-bagere, der ger-
ne vil have mere af det grønne 
i deres kager.

64.12
Vase, Maja Ambeck
Majas kager
Politiken, 2017. 189 s
Kager, tærter, kiks, og småka-
ger i alle størrelser og former 
inddelt i kategorierne enkel, 
smørsprød, fnuglet, unik og 
petit.

64.14
Boskailo, Almedina Bajramovic
Det søde valg 
mellemgaard, 2017. 103 s
Opskrifter på kager, desserter 
og snacks lavet uden sukker, 
hvedemel og mælk.

64.15
Gad Olsen, Ditte
Vegansk til højtider og fest
Muusmann, 2017. 217 s
Veganermad til højtider året 
rundt.

64.17
Blomsterberg, Mette J.
Småt og godt
Politiken, 2017. 233 s
70 lækre opskrifter fra det 
salte og søde køkken.

Ernæring & sundhed

61.23
100 myter om fordøjelse og kost
DL, 2017. 248 s
Er juice er sundere end 
sodavand? Er kunstige 
sødemidler farlige? Feder 
kartofler? Slanker chili 

virkelig? Under temaerne 
"Fordøjelsen og tarmsyste-
met", "Tarmbakterier", "Kost 
og fødevarer", "Vitaminer, 
mineraler og kosttilskud" og 
"Livsstil" aflives eller bekræf-
tes 100 myter med henvisning 
til forsøg og forskning.

64.14
Spis dig slank  
efter dit blodsukker

Politiken, 2017. 199 s
Med udgangspunkt i blodsuk-
kertal, stofskifte og skrædder-
syede opskrifter, gives kostråd 
til alle, der ønsker at opnå et 
varigt vægttab.
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Sy & strik

64.6
Hørlyck Mogensen, Mie
Pompombogen 
People'sPress, 2017. 121 s
Trin for trin-projekter med 
garn.

64.64
Arne & Carlos favoritter
Koppelwrite, 2017. 263 s
Bogen præsenterer både nye 
og gamle håndarbejdsprojek-
ter og giver et vue over de 15 
år Arne og Carlos har været 
aktive i mode- og designver-
denen.

64.64
Cross, Ruth
Strik til hjemmet 
Turbine, 2017. 143 s
Smukke og kreative projekter 
til dit hjem.

64.64
Døllner, Marie Mønster
Patentstrik
Sangild, 2017. 63 s
Om strikketeknikken patent-
strik med vejledning og møn-
stre.

64.64
Grant, Hilary
Strik fra nord 
Turbine, 2017. 142 s
Strikkebog med 30 farvestrå-
lende huer, vanter, halsrør og 
sweatre med udgangspunkt i 
den nordiske strikketradition.

64.64
Klompelompe 
People'sPress, 2017. 169 s
Mere end 60 strikkeopskrifter 
på bl.a. bluser, sweatre, huer 
og bukser til hele familien.

64.64
Lauger, Karen Skriver
Sjaler nordfra
Rauna, 2017. 132 s
Opskrifter på 18 sjaler, inspire-
ret af den nordiske natur og 
de sagnvæsner, der er knyttet 
hertil.

64.64
Seyfarth, Christel
Fanøstrik 
Klematis, 2017. 147 s
Strikkeopskrifter på trøjer, sja-
ler og huer med inspiration fra 
Fanøs gamle folkedragter og 
søfartskultur.

64.64
Wohllebe, Katrine
Refugium  
- strik til rolige stunder

Goodlifeknitting, 2017. 48 s
Strikkeopskrifter, der giver 
mulighed for ro og fordybelse.

64.65
Bøgelund Bentzen, Jeanette
Lutter løkker 3 
Bøgelund, 2017. 76 s
Opskrifter på hækling af gry-
delapper, puder, kurve, punge, 
tørklæder og tæpper m.m. 

64.65
Mills, Molla
Hækleri 
Turbine, 2017. 271 s
Hækleprojekter til hjemmet, 
rejsen og garderoben. Der 
er opskrifter på bl.a. opbeva-
ringskurve, sutsko, tæpper, 
trøjer og også på en taske til 
brænde, betræk til højtalere, 
hæklede posters og en taske 
til yogamåtten. For både 
begyndere og mere erfarne 
hæklere.

64.65
Sangild, Sidsel
Sjal
Sangild, 2017. 40 s
Opskrifter på otte sjaler, 
der også kan bruges som 
tørklæder. Sjalerne er holdt i 
naturens og havets nuancer 
og leger med forskellige struk-
turer og hulmønstre.

64.65
Todhunter, Tracey
Hækleguiden
Turbine, 2017. 160 s
Hækkleguide inddelt i kapitler 
om grundlæggende fær-
digheder, at hækle rundt i 
omgange, hækle mønstre, 
afsluttende finish og sværere 
hækleteknikker så som tune-
sisk hækling. Med opskrifter 
på tæpper, sjaler, puder, 
punge og tøjdyr.
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64.66
Damgaard, Lizzi
Lær at brodere - de første sting
Gyldendal, 2017. 104 s
Grundbog om brodering, bl.a. 
om teknikkerne korssting, 
kontursting, heksesting, tun-
gesting, franske knuder og 
kædesting. Med inspiration til 
projekter og til at lave egne 
mønstre.

79.32
Andreassen, Annette B.
Hæklede venner 
Legind, 2017. 134 s
32 opskrifter på legetøj og 
sjove dyr. Med hæklekursus.

Hobby & fritid

62.113
Falk, Lars
Håndbog for ovnfreaks
mellemgaard, 2017. 205 s
Opslagsværk der behandler 
bygning, renovering, vedlige-

hold og opsætning af bræn-
defyrede ovne og komfurer 
af mange forskellige typer, 
bl.a. brændeovne, masseovne, 
indmuringskomfurer og porce-
lænsovne.

62.72209
Groth, Per
Volvo 140 
Motorploven, 2017. 367 s
Om Volvos historie fra star-
ten i 1927 og frem til 1975, 
samt design og udvikling op 
til Volvo 140. Efterfølgende 
beskrives de enkelte årgange 
med data som stelnumer, far-
vekoder og teknik. Der fortæl-
les om ting som fælge, emble-
mer, modelbiler og Volvo som 
rally- og racerbil.

62.72209
Klassiske biler 
Gyldendal, 2017. 320 s
Om klassiske biler fra 1940'er-
ne og frem til 1980'erne med 
masser af detaljer og fotos.

68.07
Kreativ med Ikea
Gyldendal, 2017. 213 s
Ideer til hvordan man kan tage 
udgangspunkt i Ikeas produk-

ter og forvandle dem til unikke 
og personlige møbler.

76.8
Thorup Eriksen, Simone
Simones juleklip 
ChriChri Journal, People'sPress, 
2017. 79 s

Skabeloner på juleklip i ska-
laen 1:1 på eksempelvis spræl-
lerensdyr, mistelten, engleuro 
og til og fra-kort.

79.32
Danger, Rebecca
50 meter sjov 
DreamLitt, 2017. 80 s
Opskrifter til mere end 30 
forskellige bamser strikket af 
garnrester. Alle projekter kræ-
ver omkring 50 meter garn.

79.69
Lindberg, Jon
Med Jon i vildmarken 
Turbine, 2017. 187 s
Jon Lindbergs guide til at klare 
sig længe med lidt i vildmar-
ken. Men også med tips og 
tricks til et par timer i skoven 
med mad over bål.

79.69
Svardal, Thomas
Bål
Rosinante, 2017. 151 s
Detaljerede anvisninger på at 
tænde og holde et bål vedlige. 
Til madlavning, for at holde 
varmen eller for hyggens skyld. 
For naturvandrere, campister, 
spejdere og andre friluftsfolk.

Sport

79.706
Lunde, Niels
Aktion aktion aktion 
Gyldendal, 2017. 342 s
Om den tyske træner 
Alexander Zornigers indføring 
af en ny træningsstil med 
disciplin og hårde træningspas 
i fodboldklubben Brøndby IF. 
Den fører til sportslig succes, 
men også til kultursammen-
stød og personkonflikter.
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79.71
Boye, Kim
Den mentale kriger 
People'sPress, 2017. 254 s
Først om Kim Boyes (f. 1969) 
karriere som fodboldspiller 
i bl.a. Brøndby. Dernæst en 
gennemgang af de coaching-
metoder, han i dag bruger 
som fodboldtræner.

79.71
Worrall, Frank
Bale
People'sPress, 2017. 175 s
Om den walisiske fodbold-
stjerne, Gareth Bale (f. 1989), 
og hans karriere i klubberne 
Southampton, Tottenham og 
Real Madrid og på det walisi-
ske landshold.

Krop & velvære 

61.28
Raab, Thomas
100 myter om hjernen
FADL, 2017. 290 s
Er mænds hjerner større end 
kvinders? Har størrelsen over-
hovedet nogen betydning? Er 
det rigtigt, at vi kun bruger ti 
procent af vores hjerne? 100 
myter om hjernen be- eller 
afkræftes.

61.617
Røpke, Poul
Kærlighed og sexlyst 
mellemgaard, 2017. 132 s
Råd og vejledning til at 
afhjælpe erektil dysfunktion 
og manglende sexlyst hos 
mænd. Derudover gennem-
gang af hvilke fødevarer, 
herunder superfoods, der er 
gode og dårlige for potensen 
og forslag til retter man selv 
kan lave.

68.8
Wedel, Christina
Christina Wedels guide til at 
se godt ud 

Gyldendal, 2017. 203 s
Få det bedste ud af dit klæ-
deskab og din krop med 
stylistens effektive og enkle 
metoder.

Sundhed  
& behandling

61.36
#Hverdagspsykologi 
Kristeligt Dagblad, 2017. 326 s
Indføring i de mest alminde-
lige psykologiske temaer og 
problemstillinger, vi oplever 
i hverdagen. Med gode råd 
til at kunne mestre livet med 

angst, depression, stress, 
skam og sorg.

61.36
Santorelli, Saki
Bliv hel 
Dansk Psykologisk Forlag, 2017. 
319 s

Forfatteren er professor i 
medicin og arbejder med 
MBSR - mindfulnessbaseret 
stressreduktion. Her gives en 
indføring i MBSR med øvelser, 
patienthistorier og citater fra 
forskellige forfattere.

61.54
Juhl, Maria
Lev mere - kæmp mindre 
Aronsen, 2017. 205 s
Ayurvedisk livsstil i Norden.

61.549
Raven, Hazel
Kend dine krystaller
Turbine, 2017. 128 s
Leksikon over 50 krystaller 
som hver præsenteres med 
stort farvefoto og information 
om udseende, healingsevner, 
chakra-placering, lykkestens-
måned og vejleder.

61.606
Bollinger, Ty M.
Sandheden om kræft 
Borgen, 2017. 279 s
Forfatteren mistede syv fami-
liemedlemmer i løbet af ti år 
på grund af kræft og satte sig 
for at lære alt, hvad han kunne 
om kræftbehandling og den 
medicinalindustri, der knytter 
sig til den.

61.606
O'Brôin, Jette Friis
Vi lever med kræft
Bookforce, 2017. 199 s
Kræftramte mellem 25 og 76 
år fortæller om, hvordan de 
hver især har fundet deres 
personlige vej tilbage til et 
godt liv. Pårørende, psykolo-
ger, læger m.fl. giver gode råd 
til at komme godt igennem 
kræftforløbet.
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Musik & film

77.3096
Engelbrecht, Henrik
Opera i guldalderens 
København

Gyldendal, 2017. 183 s
Operaens vilkår i København i 
første halvdel af 1800-tallet.

99.4 Jones, Tom
Jones, Tom
Tom Jones – selvbiografi
Klim, 2017. 416 s
Den walisiske popsanger Tom 
Jones (f. 1940) ser tilbage på 
en karriere, der spænder over 
seks årtier.

99.4 Pedersen, Ivan
Pedersen, Ivan
Med hjertet udenpå
DreamLitt, 2017. 407 s
Sangeren og komponisten, 
Ivan Pedersen (f. 1950), for-
tæller om sin karriere som 
soloartist og i forskellige 
bands, heriblandt Laban og 
Backseat. Med baggrund i et 
stærkt musikpolitisk engage-
ment, bl.a. som formand for 
Danske Populær Autorer, giver 
han desuden et ærligt indblik i 
musikbranchen.

99.4 Pop, Iggy
Poulsen, Jan
Iggy Pop 
Gyldendal, 2017. 423 s
Om rockmusikkens evige 
rebel, Iggy Pop (f. 1947). 
Fra barndom over ungdom 
til tiden med The Stooges, 
solokarrieren og det lange 
venskab med David Bowie 
(1947-2016). Efter at have run-
det de 70 år i 2017 er han still 
going strong.

Kunst, arkitektur  
& teater

71.01
Brüel, Jeanne
Historicismens huse 
Bygningskultur Danmark, 2017. 
135 s

Gennemgang af de historicisti-
ske huses særlige arkitektur, 
kendetegn og materialer i 
perioden 1850-1915, samt 
indføring i, hvordan man kan 
bevare, istandsætte og passe 
på sit historicistiske hus og 
have.

72
Utzon, Michael
Eternal 
Roulette Russe, 2017. 151 s
Værker af kunstfotografen 
Michael Utzon (f. 1984) som 
tager udgangspunkt i hverda-
gens motiver, og skaber gra-
fisk og stramt komponerede 
billeder.

99.4 Modersohn-Becker, Paula
Darrieussecq, Marie
Hvor herligt at være her 
Tiderne Skifter, 2017. 143 s
Portræt af den tyske maler 
Paula Modersohn-Becker 
(1876-1907). Hun var medlem 

af det tyske kunstnerkollektiv 
Worpswede og malede over 
700 billeder i sin forholdsvis 
korte karriere og regnes for 
en af de vigtigste repræsen-
tanter for den tidlige ekspres-
sionisme.

99.4 Moore, Henry
Moore, Henry
Henry Moore 
Kunstmuseet i Tønder, 2017. 
359 s

I et samspil med dele af 
Kunstmuseet i Tønders sam-
ling af nordisk kunst fra 1940 
til nu, vises hvad den nordi-
ske kunst og Henry Moore 
(1898-1986) har til fælles. Med 
gengivelse af en række teg-
ninger,  grafiske arbejder og 
skulpturer.
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99.4 Pagh, Klaus
Pagh, Klaus
Et liv blandt komikere  
og skønne kvinder

Bianco Luno, 2017. 268 s
Klaus Pagh (f. 1935) fortæller 
om sit liv og sine oplevelser 
som skuespiller, instruktør og 
teaterdirektør igennem en 
lang karriere indenfor dansk 
film og teater.

99.4 Panton, Verner
Verner Panton 
Strandberg Publishing, 2017. 
349 s

Om dansk designs enfant 
terrible, Verner Panton (1926-
1998). Modsat hans samtidige, 
arbejdede han sig væk fra det 
organiske og mod det maski-
nelle og massefremstillede i 
kunststoffer og klare farver.

Historie

35.54
Frømænd 
People'sPress, 2017. 173 s
Historien om det første hold 
frømænd, der blev uddannet 
i Danmark i 1957. Gennem 
samtaler med tre af de før-
ste frømænd og adgang til 
hidtil upubliceret billedma-
teriale tegnes et portræt af 
Frømandskorpset.

94.3
Drømmen om Afrika
Museum Sønderjylland, 2017. 71 s
Om den tyske kolonialisme i 
Afrika i slutningen af det 19. 
og starten af det 20. århund-
rede, hvor Sønderjylland var 
en del af Det Tyske Rige.

94.41
Kjeldsen, Peter
De skal bare se smukke ud 
Ådalen, 2017. 275 s
En beretning om slemme kvin-
der i Det Tredje Riges tjeneste.

96
Jakobsen, Joakim
Ord der formede Danmark 
Lindhardt og Ringhof, 2017. 565 s
Med udgangspunkt i citater, 
talemåder, ordsprog, lov-
tekster, reklameslogans osv. 
beskrives Danmarks historie 
fra 550-2016.

96.3
Hansen, Niels Bjørn
Sorttjærede ligkister
Den Blå Ugle, 2017. 175 s
Under krigen mod England 
1807-14 erobrede den engel-
ske flåde knap 1400 danske 
handelsskibe. Her fortælles 
historien om de 7000 danske 
og norske søfolk, der blev 
taget som krigsfanger, og som 
levede under kummerlige for-
hold i England.

97.4
Møller, Morten
De glemtes hær 
Gyldendal, 2017. 413 s
Historien om de 500 dan-
skere der meldte sig til De 
Internationale Brigader under 
den spanske borgerkrig, samt 
om krigens optakt, udvikling 
og afrunding. Igennem enkelt-
beretninger, der følges bogen 

igennem, oplever man krigens 
umenneskelige gru, og ikke 
mindst de indre stridigheder i 
brigaderne.

97.931
Jensen, Bent
Ruslands undergang 
Gyldendal, 2017. 525 s
En historisk gennemgang af 
den russiske revolution og 
borgerkrig med kort gennem-
gang af tiden efter.
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FILM

Nordiske film 

3 ting
Scanbox Entertainment 
Denmark, 2017. Dvd

En kriminel der skal vidne mod 
en serbisk bagmand har tre 
krav til politiet: en kasse fra 
et opbevaringslager, noget 
helt bestemt junkfood fra et 
pizzeria og at en helt bestemt 
kvinde skal mødes med ham 
på det hotelværelse hvor han 
skal opholde sig natten før 
retssagen.

The oath
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2017. Dvd

Psykologisk thriller om en far 
der prøver at få sin datter væk 
fra hendes verden af stoffer 
og småkriminalitet, men som 

opdager at fare kan findes 
uventede steder.

Udenlandske film 

Alien covenant
Twentieth Century Fox Home 
Entertainment, 2017. Dvd

Rummet. År 2104. Efter et min-
dre uheld vækkes besætnings-
medlemmerne på rumskibet 
Covenant fra deres dvale , da 
skibet skal ordnes, før de kan 
komme videre på deres rejse. 
Kort efter modtager Covenant 
et signal fra en planet, der lig-
ger i nærheden. Det beslutter 
man sig for at undersøge.

Berlin syndrome
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2017. Dvd

Clare er en australsk turist 
der i Berlin falder for Andi der 
underviser på en idrætsskole. 
Men da Clare så vil forlade 
Andis lejlighed er den låst, 
ruderne er ikke til at ødelægge 
og der bor ikke andre i opgan-
gen. Så Clare er fanget i Andis 
perverse univers.

Blade runner
Twentieth Century Fox Home 
Entertainment, 2017. Blu-ray 

Science fiction. Jorden er 
forurenet af radioaktivt støv 
efter en altødelæggende krig. 
Rick Deckard får til opgave at 
eliminere syv bortløbne andro-
ider, der alle ligner mennesker 
til forveksling. Det bliver en 
proces, der ændrer hans liv.

The bleeder
Mis. Label, 2017. Blu-ray 
Biografisk boksedrama om 
sværvægtsbokseren Chuck 
Wepner, der som totalt under-
tippet, i 1975 boksede mod 
verdensmesteren Muhammed 
Ali og senere blev inspiratio-
nen til Rocky-filmene.

Elsk mig!
Angel, 2017. Dvd
Gabrielles forældre forstår 
hende ikke, de mener at hun 
er skør og betaler landarbej-
deren Jose for at gifte sig med 
hende. Under et kurophold 
i Alperne, møder Gabrielle 
krigsveteranen André, som 
hun forelsker sig hovedkuls i.

Get out
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2017. Dvd

Chris skal for første gang møde 
kæresten Roses forældre. I 
første omgang virker familien 
Armitage flinke, rare og elske-
lige. Men snart begynder der 
at ske mystiske ting og Chris 
finder ud af, at det måske er på 
tide at komme væk, for noget 
grusomt er ved at ske!
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The handmaiden
Angel, 2017. Dvd
Det japansk besatte Korea i 
1930'erne. Sookee er en tyv, 
som bliver redskab i en djæ-
velsk plan, hvor en falsk greve 
vil gifte sig med en rigmands 
protegé blot for at franarre 
hende alt, hvad hun ejer og 
har. Men ikke alt er, som det 
syner!

Jacques - en mand af havet
Mis. Label, 2017. Dvd
Biografisk drama om 30 skel-
sættende år i den verdensbe-
rømte havforsker og tv-stjerne 
Jacques Cousteaus liv.

The ottoman lieutenant
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2017. Dvd

Den amerikanske sygeple-
jerske Lillie Rowe, rejser til 
Tyrkiet for at donere en lastbil 
med lægeudstyr til den medi-
cinske indsats i Anatolien. På 
rejsen møder hun den osman-
niske løjtnant Ismail Veli, og 
en intens kærlighedsaffære 
opstår.

Springtur i Toscana
Scanbox Entertainment 
Denmark, 2017. Dvd

På et psykiatrisk hospital i 
Toscana er Beatrice vant til 
at få sin vilje. Hun tager den 
skrøbelige Donatelle under 
sine vinger, og en dag stikker 
de af for hver især at opsøge 
fortiden.

The untamed
Angel, 2017. Dvd
Alejandra er gift med Angél og 
de har to børn. Angél er utro 
med Alejandras bror Fabián. 
Men da den mystiske Veronica 
dukker op og introducer 
Fabián for en mystisk hytte 
dybt inde i skoven,  begynder 
der at ske overnaturlige ting.

The wizard of lies
Twentieth Century Fox Home 
Entertainment, 2017. Blu-ray 

Da Bernie Madoff blev arreste-
ret for investeringssvindel d. 
10.december 2008 begyndte 
optrevlingen af den største 
finansforbrydelse i USAs histo-
rie, med rødder langt ind i den 
internationale finanssektor.

The zookeeper's wife
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment, 2017. Blu-ray 

Ægteparret og dyreelskerne 
Antonina og Jan Zabi´nski har 
gjort Warszawa zoologiske 
have til en velbesøgt attrak-
tion. Men da tyske tropper i 
1939 invaderer Polen og bom-
ber Warszawa Zoo, bliver de 
frihedskæmpere og smugler 
jøder ud af ghettoen og skju-
ler dem i havens tomme bure.

SPIL

A.O.T. - wings of freedom
Koei Tecmo Europe, 2016. PS4
Actionspil. Titans, der er kæm-
pe menneskelignende væse-
ner, har fordrevet menneske-
den til en sidste bastion. Gemt 
bag tykke mure har de sidste 
overlevende forskanset sig, 
men pludselig bryder en ny 
Titan igennem og kampen for 
overlevelse begynder. Forrest 
i kampen er tre venner, der 
med deres special udstyr kan 
svæve, klatre og angribe.
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Call of duty – WWII
Activision, 2017. PS4
Shooter. FPS. Ronald "Red" 
Daniels ankommer til D-Dag 
med ønsket om at overleve 
længe nok til at nå hjem til 
sin kæreste, og håbet om at 
kunne leve op til sin storebror 
Pauls eftermæle.

Destiny 2 
Activision, 2017. PS4
Shooter. Multiplayer online-
shooter for 2-9 spillere. Et år 
efter begivenhederne i Destiny 
- rise of iron lykkes det for Red 
Legion-tropper at stoppe al 
kommunikation i solsystemet. 
Den efterfølgende forvirring 
bruger de til at gennemføre et 
angreb mod The Last City. Det 
er derfor op til dig og resten 
af universets Guardians, at slå 
tilbage.

Dungeons III 
Kalypso Media, 2017. PS4
Strategispil. Endnu en gang er 
der underjordiske Dungeons 
at bygge, minons at pine og 
masser af Godhed at udrydde. 
Som ond Hersker er ens arbej-
de aldrig færdigt.

The evil within 2
ZeniMax Europe, 2017. PS4
Actionspil. Survival horror. 
Sebastian Castellanos, hoved-
personen fra seriens første 
spil, er igen midtpunkt i en 
uhyggelig og blodig horror-
fortælling. Denne gang må 
han træde ind i et grotesk og 
overnaturligt parallelunivers, 
hvor hans døde datter holdes 
fanget.

FIFA 18 
Geneva, EA, Xbox One
Fodboldspil. EA Sports er 
tilbage med FIFA 18, som 
indeholder nye funktioner og 
opdaterede oplysninger om 
spillere, klubber og trøjer.

Inside + Limbo 
505 Games, 2017. PS4
Platformspil. Her kan du spille 
de to prisvindende puzzle-
platformspil Inside (2016) og 
Limbo (2010) fra det danske 
spilfirma Playdead. Begge spil 
byder på banedesign i topklas-
se og smuk og stemningsfuld 
grafik.

Ken Follett's The pillars  
of the earth

Entertainment, 2017. Xbox One
Adventurespil. 
Hovedbrudsspil. Følg en episk 
fortælling om 30 års krig, kon-
spirationer, og romancer, og 
få muligheden for at ændre 
på handlingen fra romanen og 
dens hovedpersoners skæbne.

NBA live 18 
Geneva, EA, 2017. Xbox One
Basketballspil. Personliggør 
dig spiller, vælg din rolle på 
banen og begyndt din NBA 
karriere - for her er du The 
One.

Wolfenstein II  
- the new colossus 

ZeniMax Europe, 2017. PS4
Shooter. Selvom Deathshead 
er død er kampen for at befri 
verden fra nazisterne langt fra 
forbi. "B.J." Blazkowicz tager 
nu kampen op mod nazisterne 
og deres super soldater i USA, 
der i 1961 stadig er i nazister-
nes jerngreb.
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