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Danske romaner

Colding, Louise

Skyggebjerg, Jacob

En kriger vender hjem

Der går min klasselærer

Mellemgaard. 283 sider

Gladiator. 265 sider

Historisk fortælling om kærlighed

Et provinssamfund i starten af et

og drama i vikingetiden. 3. del af

nyt årtusinde, hvor hierarkiet her-

’Med fjenden i hjertet’.

sker i skolegården, og bassen fra
Eurotechnoen danner lydtæppet.
Lærerparret Erling og Irma har

Fasting, Ulla

mistet gnisten, og han forelsker

Som boblerne i bækken

sig pladask i den smukke Mira fra

Brændpunkt. 448 sider

9. klasse.

Litterært bearbejdede familiefortællinger fra 1700- og 1800-tallets
Danmark - et land under stor foran-

Lindgreen, Jørgen

Brinck, Sandy

dring. Det fine tidsbillede vil glæde

Konsulen i Gudernes hjem

En fremmed i mit spejl

læsere af historiske hverdagsdra-

Mellemgaard. 177 sider

Byens. 281 sider

maer og slægtsromaner.

Spændende og underholdende

Hvad sker der, hvis dit cpr-nummer

Nordiske romaner

historisk roman, som på auten-

bliver stjålet? Historie om identitet-

tisk vis skildrer livet i Britannien

styveri som udspilles omkring det

Flarup, Rikke Oberlin

og Danmark i tiden omkring

politiske liv på Christiansborg. En

Romerrigets begyndende fald.

underholdende bog som med sin

Der kan ikke være 18 lilla
mennesker i en konvolut

blanding af en kvindes historie og

Ekbátana. 60 sider

thriller-elementer henvender sig til

Sjove, syrede og poetiske prosastyk-

Scharbau, Irene

et bredt publikum.

ker fra drømmenes rige. Til alle, der

Max

trænger til et godt grin.

Skriveforlaget. 466 sider

Det kører max for it-konsulenten
Karen og SoMe-eksperten Espen.

Fosse, John

Når svalerne flyver højt

Jørgensen, Hans Otto

Der er så meget fart på de respek-

Jeg er en anden

Forfatterskabet.dk. 399 sider

Dead man walking

tive karrierer, at de forsømmer

Batzer. 109 sider

Familiefortælling fra Fyn i

Gladiator. 262 sider

deres familier og sig selv og over-

Tredje meget fine bind i Septologien,

1960'erne. Set gennem øjnene på

Eksperimenterende roman om en

hører selv de mest højtråbende

norske Jon Fosses syvbindsværk

fire børn og unge beskrives et land

privat familietragedie, der kredser

stresssymptomer.

om kunstmaleren Asle, familien og

og en række mennesker i foran-

om tabet af en slægtsgård og

områdets skæve originaler. I dette

dring og udvikling.

konkurs. Samtidig en roman om

bind fokuseres på Asles ungdom,

forskellen mellem land og by gen-

som guitarist i et band og det første

nem 50 år.

møde med seksualiteten.

Brønserud, Anne Kirsten
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Thóra Hjörleifsdóttir

Mãe, Valter Hugo

Buwalda, Peter

Gunnis, Emily

Magma

Mennesker mod nord

Otmars sønner

Barnet, der forsvandt

Silkefyret. 130 sider

Aurora Boreal. 181 sider

Politiken. 538 sider

Jentas. 349 sider

Lilja er ung og så dybt forelsket i

Barsk, poetisk og sorgfuld beret-

Omfangsrig, fragmenteret roman

Nogle gange sker det, at ulykkelige

den mand, hun er sammen med,

ning om 11-årige Halldora, der har

om tre hollænderes liv i en global

hændelser i fortiden gentages i

at hun er villig til at sætte alle sine

mistet sin tvillingsøster. Blandt får

verden med fokus på opvækst og

generation efter generation. Jessie

egne behov til side for at opfylde

og mennesker dybt inde i de island-

familie samt magt og sex.

rammes af en fødselspsykose,

hans. Men hvordan kan man holde

ske fjorde prøver hun at finde til-

der får hende til at stikke af fra

fast i sig selv, når man er fuldkom-

bage til livet. Men det er svært, når

hospitalet med sin alvorligt syge

men grænseløs? En moderne og

søsteren hænger som en skygge

baby. Jessies halvsøster Iris søger

realistisk skildring af mentalt over-

over hende.

fortvivlet efter hende og får under-

greb fra Island.

vejs afsløret store familiehemmeligheder.

Romaner fra resten
af verden

Jufresa, Laia

Umami
Skjødt. 295 sider

Fem beboere i huset Umami,
centralt i Mexico City, fortæller
om deres liv i årene 2000-2004. En
Gassilewski, Jörgen

skøn, livsbekræftende fortælling om

Hastigheden

familieliv og smerte.

Basilisk. 226 sider

Roman om borgerkrigen i Rwanda
oplevet gennem den unge tutsi-

Lebedev, Sergej

Knausgaard, Karl Ove

kvinde Marie Louise. Den barske,

Augustmennesker

Morgenstjernen

ufattelige konflikt mellem tutsier og

Palomar. 336 sider

Lindhardt og Ringhof. 665 sider

Bosc, Adrien

hutuer synliggøres i en stærk lit-

Sansemættet og velskrevet russisk

Stort anlagt kollektivroman, hvor

Constellation – vi ses i New York

terær fremstilling.

roman om fortidens fortielser og et

den pludseligt opståede morgen-

Holger. 210 sider

opløst USSR, der forsøger at finde

stjerne står som den samlende

Gribende roman om efterkrigsti-

sine ben i 1990'erne.

figur på himlen over Bergen og

dens flyrejser, der var forbeholdt de

bogens personer. Knausgårds fans

rige. Man følger en række promi-

og læsere af velskrevne fortæl-

nente folk, der skal ud på en flyrejse

linger med mange lag vil ikke blive

til New York. Men ikke alt går som

skuffede.

planlagt.
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Modiano, Patrick

Thorne, Sally

Gulløv, Tonny

Memory Lane

Min bedste fjende

Blackout

Batzer. 80 sider

People’sPress. 392 sider

McGugl. 348 sider

Kortroman om Jean, der som ung

Lucy og Josh er kolleger og kan

Fremmedlegionæren Hugo Du Nord

blev introduceret til en lille gruppe

ikke udstå hinanden. Da en forfrem-

bliver taget til fange af en milits i

fascinerende personer med en

melse stilles i udsigt til en af dem,

Den Demokratiske Republik Congo.

generøs og skødesløs livsindstil-

bliver deres forhold forværret.

Hårdt medtaget lykkes det ham

ling. De havde alle noget, de ville

at stikke af og sætte kurs mod

glemme, og det tænker Jean nu

Danske krimier og
spændingsromaner

tilbage på.

Danmark, uvidende om at mareridtet kun lige er begyndt.

Døssing, Katja Vesselbo
Nassar, Raduan

Dem som ingen ser

Galdens bæger

Byens. 325 sider

Jensen & Dalgaard. 90 sider

Journalisten Vincent Sommer får

En singlemand lever et stærkt san-

under en rejse til Paris et tip fra

seligt liv med sin yngre elskerinde.

en kvindelig fransk kollega, der

Landlivet, naturen og erotikken

omhandler en dansk minister. Og

bringer mening og harmoni, men et

inden Vincent Sommer får set sig

pludseligt skænderi vender alting

om, er han i stor fare i en sag, der

på hovedet. En stærkt lidenskabelig

involverer politikere, anbragte børn

roman til læsere af eksperimente-

og mord.

rende romaner.
Modiano, Patrick

Lindsø, Tor

Usynligt blæk

Garmark, David

Skyggegæsten

Batzer. 136 sider

Ngugi wa Thiong'o

Døden i dyndet

Lindbak. 569 sider

Jean kan ikke glemme Noëlle, som

Græd ikke barn

Superlux. 58 sider

Politiassistent Vitus Emmentals

han som ung privatdetektiv blev sat

Koloni. 170 sider

En ung indremissionsk mand findes

verden ramler sammen, da hans

til at opspore. Sagen giver anled-

Roman om en drengs opvækst, håb

myrdet, og drabsefterforsker Dirk

forældres lig findes sammen med

ning til refleksioner over hukom-

og drømme, mens Kenya kæmper

Hoffmeyer og Jørgen Olsen bliver

fem andres i en forladt jagthytte på

melse, glemsel og eksistens.

for selvstændighed.

sat på sagen. For krimilæsere,

Svalbard. Forældre, som han troede

der trænger til en kort overskuelig

omkom i en ulykke 12 år tidligere.

historie mellem de mange tykke
krimier.
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Läckberg, Camilla

gammelt drab at gøre, og snart har

Nådesløse kvinder

politiet hænderne fulde.

Alpha. 190 sider

Tre kvinder med dårlige ægteskaber
finder sammen for hver især at slå

Rosenfeldt, Hans

en af de andres mænd ihjel.

Ulvesommer
Hr. Ferdinand. 454 sider

Et bandeopgør og en stor mængde
forsvundet narko sætter politistationen i en lille svensk by på den
anden ende. Politiassistent Hannah
Wester skal opklare en række
mord, som trækker tråde til en russisk mafialignende organisation.

Tranekjær Andresen, Jørn

Udyret – logbog om
en massemorder

Michaelides, Alex

Den tavse patient
Hr. Ferdinand. 389 sider

Turbine. 283 sider

Sten, Viveca

Alicia Berenson er på psykiatrisk

True crime-roman om voldtægts-

Hemmeligt begravet

hospital efter at have dræbt sin

forbryderen og seriemorderen Carl

People’sPress. 440 sider

mand og hun nægter at tale.

Wagner, der hærgede i 1930'erne.

Rester af et skelet bliver fundet,

Psykoterapeuten Theo er opsat på

Penny, Louise

og Thomas Andreasson tilkaldes.

at få hende til at tale, men han bli-

Den barske sandhed

Sporene peger på to kvinder, men

ver opslugt af sine egne dæmoner.

Hr. Ferdinand. 489 sider

hvem af dem er det? Nogen på

Udenlandske krimier

En eneboer bliver fundet dræbt i

Telegrafholmen kender sandheden

Donlea, Charlie

en bistro i en canadisk landsby. For

- skal der ofres flere liv, før den

Redondo, Dolores

Det forladte hus

politiet er det indlysende, hvem

afsløres?

Hjertets nordside

Jentas. 428 sider

morderen er, men selv om alle ken-

Hvad foregår der i en forladt lærer-

der alle, er efterforskningen mere

bolig på en high school i Indiana,

kompliceret end som så.

DreamLitt. 738 sider

Spændingsromaner

hvor to elever findes myrdet på

Den baskiske vicekommissær
Amaia Salazar bliver opsøgt af
FBI for at hjælpe med at fange

blodig og spektakulær vis? Den

Child, Lee

seriemorderen ’Komponisten’, der

retsmedicinske rekonstruktør Rory

Penny, Louise

Fjern torden

udvælger sine ofre blandt familier,

Moore får sin sag for.

Begrav dine døde

Jentas. 463 sider

der netop har overlevet naturka-

Hr. Ferdinand. 442 sider

Jack Reacher blaffer sig gennem

tastrofer.

I Quebec findes en forsker dræbt

den glohede ørken i Texas. Han får

i bibliotekets kælder. Drabet har

et lift af Carmen, og hun har en

med historiske stridigheder og et

plan med ham.
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Kærlighed og
underholdning

Duran, Meredith

Valpy, Fiona

En farlig handel

Biavlerens løfte

Pretty Ink. 373 sider

Cicero. 347 sider

Archer, Jeffrey

Lilah Marshall er fast besluttet

Abi er nedbrudt efter et voldeligt

Ved højlys dag

på at skabe sit et godt liv på trods

ægteskab og en trafikulykke. På et

Lindhardt og Ringhof. 296 sider

af sin blakkede opvækst, men så

slot i Sydfrankrig hører hun om den

Kriminalassistent William Warwick

møder hun Viscount Christian

lokale kvinde Elianes skæbne under

skal balancere privatlivet med den

Stratton, som har brug for hendes

2. verdenskrig. Fortællingen giver

farlige opgave at fange en narko-

hjælp i en lyssky affære.

igen Abi mod på fremtiden.

baron. For læsere som holder af
skønlitterære bøger, der lugter lidt
af krimi uden at være det.

Fantasy – Horror
– Science fiction

Quinn, Julia

Den ugifte hertug
People’sPress. 348 sider

Spielman, Lori Nelson

I 1800-tallets London leder Daphne

Søstrene fra Toscana

Lund Christensen, Lilli

Bridgerton efter sin kommende

People’sPress. 361 sider

Øerne i tågen

ægtemand. Hun er både klog og

En forbandelse har hvilet over

Science Fiction Cirklen. 272 sider

smuk, men hendes bejlere er enten

Fontanaslægten et par hundrede år.

I havet ud for en afsondret bygd

for gamle eller uinteresserede i en

Slægtens andenfødte døtre har ikke

vokser mystiske øer langsomt frem,

kvinde, der kan svare for sig selv.

haft held til at finde kærligheden.

og voldsomme hvide energiladnin-

1. del af Familien Bridgerton, som

Vil det lykkes Emilia, hendes kusine

ger pulserer ud af det rene ingen-

også er en successerie på Netflix.

Lucy og deres gamle tante Poppy at

ting. Børn født med fuldstændig

Herefter følger 2. En uventet forel-

bryde forbandelsen?

sorte øjne kan fornemme, hvornår

skelse, 3. En fortryllende hemme-

disse energiudladninger dukker op,

lighed, 4. En uundgåelig længsel. 5.

og varsko bygdens indbyggere. Men

del udkommer senere i 2021.

Steel, Danielle

indbyggerne frygter disse børn.

Det godes kamp

Colgan, Jenny

Jul på den lille skotske ø

Lindhardt og Ringhof. 286 sider

Cicero. 289 sider

Serrano, Claudia

Meredith McKenzie drømmer ikke

Neutzsky-Wulff, Erwin

Det er december på den lille skot-

Aldrig igen så tæt

om ægteskab og børn men om at få

ske ø Mure, men juleforberedel-

Mellemgaard. 298 sider

en god uddannelse. Hun vil nemlig

Af Christian Birchs
efterladte papirer

serne er påvirket af kærlighedspro-

Den unge italienske kvinde, Antonia,

kæmpe mod uretfærdighederne

Erwin Neutzsky-Wullf. 868 sider

blemer. Hyggelig roman med et tvist

forelsker sig voldsomt i den noget

i et splittet USA, hvor racediskri-

En mand er forsvundet i København

af livets alvor.

ældre Vittorio. Det ender ulykkeligt,

mination og Vietnamkrigen sætter

i år 2022. Men hvem er denne

men ud af det bristede hjerte vokser

dagsordenen.

mand? En fremtidsroman fra en

nye erkendelser og en roman frem.

ikke så fjern fremtid.
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Klassikere

Greene, Graham

Kivi, Alexis

Altings hjerte

Syv brødre

99.4 Andersen, HC

Turbine. 379 sider

Jensen & Dalgaard. 436 sider

Mit livs eventyr

En engelsk politimand i en vestafri-

Syv brødre rager uklar med lokal-

Stauer. 582 sider

kansk by ender pludselig på den

samfundet, da deres mor dør. For

En udgave af H.C. Andersens erin-

forkerte sti og tvinges ud i en uløse-

at få frihed til at leve som de selv

dringsbog, som er sprogligt bear-

lig samvittighedskonflikt.

ønsker det, bosætter de unge

bejdet og dermed lettilgængelig

Originaludgave 1948.

mænd sig i vildmarken.

for alle, der gerne selv vil læse den

Originaludgave 1870.

berømte forfatters egne optegnelser
om sit liv.
Originaludgave 1855.

Klitgaard, Mogens

Sapkowski, Andrzej

Der sidder en mand
i en sporvogn

Foragtens tid

Imprimatur BoD. 191 sider

Gyldendal. 413 sider

Skildring af krisens virkninger

Fantasyserie om witcheren Gerald

for ’den lille mand’ i 1930'rnes

og den gamle verdensorden, der

København.

står for fald. En ny tid er under

Originaludgave 1937.

opsejling. 4. del af Witcheren.
Michaëlis, Karen
Ward, J.R.

Isherwood, Christopher

Elsie Lindtner

Velsignelsen

Ene mand

Imprimatur. 113 sider

Tellerup. 378 sider

Turbine. 170 sider

Elsie Lindtner er rejst ud i verden

Vampyrkrigeren Rhage har alt, hvad

Følsom og poetisk roman om man-

med stuepigen Jeanne, hvor hun

man kan ønske sig. Han elsker sin

Dickens, Charles

den George. Han sørger over tabet

i breve og dagbogsoptegnelser

Mary og har endda rimeligt godt

Spøgelseshistorier

af sin elskede, Jim, og føler sig

reflekterer over livet. 2. del af ’Den

styr på den drage, der bor inde i

Klim. 370 sider

ensom og udstødt af sin familie.

farlige alder’.

hans krop. Men måske mangler

Charles Dickens skrev i et utal af

Originaludgave 1964.

Originaludgave 1912.

der alligevel noget, før de kan blive

genrer. Her er 17 af hans spøgel-

en rigtig familie? En sexet serie for

sesfortællinger.

voksne fans af dark fantasy og vam-

Pontoppidan, Henrik

pyrer. 25. del af The Black Dagger

Om kærlighed

Brotherhood.

Gyldendal. 61 sider

Uddrag og korte tekster som en
appetitvækker til forfatterskabet.
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Renard, Jules

Young Adult

Mills, Emma

Poil de Carotte

Eventyret slutter her

Chataigne. 234 sider

Haynes, Stine

Palatium. 333 sider

Barsk og gribende roman om en

Der er 31 dage i december

17-årige Sloane flytter fra New York

drengs barndom med en særdeles

Byens. 135 sider

til Florida sammen med sin familie.

ondskabsfuld mor og en fravæ-

16-årige Nexø bor alene på en båd i

Hun plejer at holde sig for sig selv,

rende far.

en sø ved Christiania. Han vil gerne

men på den nye high school møder

Originaludgave 1894.

på søfartsskole, men har svært ved

hun tvillingerne Gabe og Vera. De

at holde sig fra hash og alkohol.

presser Sloane til at åbne sit hjerte.

Da en bekendt, Krimi Karsten,
Sapho

forsvinder, begynder et nyt kapitel

Jeg er grønnere end græs

i Nexøs liv.

Klim. 335 sider

Er man til historisk, feministisk

Rødtnes, Nicole Boyle

poesi, bør man ikke snydes for

Den hvide enkes død

denne gennemførte oversættelse

Alvilda. 433 sider

af fragmenterne af antikkens mest

I byen Viduana lever mænd og kvin-

berømte kvindelige digter, Sapho

der adskilt. Alle forbrydelser straf-

fra Lesbos.

fes hårdt. Men ikke alle vil finde sig
i undertrykkelsen. Clara er blevet
gravid, og det får hende til at ønske
sig væk fra byen. For dem, der kan

Zweig, Stefan

Utålmodige hjerter

lide dystopisk young adult.

Turbine. 485 sider

Misimovic,
´ Elvin

Den unge løjtnant Hofmiller byder

Kastanjerødder

i et øjebliks åndsfraværelse rig-

Byens. 329 sider

Let at læse for unge

mandsdatteren Edith op til dans

Lundme, Tomas Lagermand

I den lille by Kastanje mødes de tre

uden at ænse, at hun er lam. Af ren

Om natten lyver jeg aldrig

drenge Yngve, Carl og Dahoud, da

Krogholm, Peter

medlidenhed begynder han at holde

CarlsenPuls. 232 sider

Yngve flytter til byen på sin 11-års

Afpresning

hende med selskab.

Yosef på 17 år har en hemmelig-

fødselsdag. En fin og både humo-

Gyldendal. 93 sider

Originaludgave 1939.

hed, der tvinger ham til at leve et

ristisk og følsom coming of age-

Jeg-fortælleren og pigen Will prøver

dobbeltliv med konstant frygt for

roman om venskab og kærlighed i

at afpresse folk for penge, men da

at blive afsløret. Ungdomsbog om

flere former.

de bliver afsløret og selv afpresses,

seksualitet, selvstændighed og for-

går det helt galt. En spændende

ventninger.

kortroman om venskab og løgne i
serien ’Mellem rum’.
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Rasmussen, Kit A.

99.4 Jada Danmark

Desberg, S

En chance mere

O'Brôin, Jette Friis

Fanny

Alinea. 127 sider

e-Voke. 55 sider

Oskar og hans forældre er lige flyt-

Vær dig selv og lad andre
være i fred

tet ind i en ny lejlighed, da deres

Bookforce. 78 sider

om at skabe byens bedste forbry-

nabo bliver dræbt. Politiet retter

Jada er en populær popstjerne, der

derbande i London. Han samler

deres mistanke mod dem, fordi der

laver skøn musik inspireret af R&B

et hold på fire personer, hver med

tidligere er sket forbrydelser i nær-

og indpakket i elektroniske lyde.

særlige egenskaber. Banden bliver

heden af dem.

Jada har en stærk personlighed og

hurtigt berygtet, men der er en for-

lader sig ikke påvirke af, hvad folk

ræder iblandt dem.

I 1820 drømmer en mesterkriminel

mener om hendes udseende.

Tegneserier Graphic Novels

99.4 Graham, Lukas

O'Brôin, Jette Friis

Dit liv dit ansvar

Villadsen, Lise

Dufaux, J.

Conquistador
e-Voke. 63 sider

Historisk spændingstegneserie om

Bookforce. 93 sider

Chauzy, Jean-Christophe

en gruppe spanske soldater, der får

Lukas Graham blev kendt allerede

Verden bagefter

til opgave at stjæle en aztekerskat.

som 2-årig, da han spillede med i

Fahrenheit. 109 sider

’Krummernes jul’. Siden blev han

Marie og hendes sønner flygter ud i

kendt for sin kamp for christianit-

en ødelagt verden efter en civilisa-

ternes rettigheder. I dag er han

tionsødelæggende naturkatastrofe.

kendt verden over for sin musik og

Er der overhovedet håb for overle-

sine følsomme sangtekster.

velse, og hvordan holder man fast

Tyr

på sin menneskelighed? 2. del af
Resten af verden.

Gyldendal. 84 sider

Big Boy kalder de andre i klassen

99.4 Herzog, Annette

ham. Han følger gruppen. Han tør

På vores side af muren

ikke andet. Men den dag de andre

Dansklærerforeningen. 79 sider

Christin, P

drenge lukker Big Boy og Isa inde i

At bo i DDR, et kommunistisk styret

et skur, sker der en forandring.

land, skabte længsel efter den fri-

Orwell - kostskoleelev, strømer,
proletar, dandy, militsmand,
journalist, oprører, romanforfatter, excentriker, socialist, patriot, gartner, eremit, visionær

Dufaux, J.

vestlige verden. Hun sukkede efter

Fahrenheit. 160 sider

Tegneserie om to kriminalbetjente,

at kunne høre Beatles og købe

Graphic Novel om en af verdenslit-

der efterforsker en række bestial-

Wrangler-cowboybukser.

teraturens største forfattere.

ske seriemord.

hed og de materielle goder, der var
i Vesttyskland. Forfatteren vokser
op bag muren til den eftertragtede

9

Rovdyr
E-voke. 56 sider

Harari, Yuval Noah

StineStregen

61.46

Sapiens, bd. 1.

Corona: 13. marts – 11. juli

Fogh Jensen, Anders

Lindhardt og Ringhof. 245 sider

Gorilla. 130 sider

Pest eller corona

Menneskets historie fra abe til

Humoristisk og underholdende

Filosoffen. 185 sider

verdenshersker fortalt i fire kapitler

tegnet dagbog om den forvirring,

Igennem ti korte veloplagte kapitler

der hver for sig repræsenterer en

som nedlukningen af Danmark

fortæller filosoffen Anders Fogh

revolution: menneskets biologiske

under coronakrisen førte med sig i

Jensen epidemiernes historie fra

og kognitive udvikling, udviklingen

foråret 2020.

det 13. århundrede og frem til i dag.

af agerbruget, dannelsen af samfund og den videnskabelige/teknologiske udvikling. Graphic noveludgave af Hararis berømte bog.
VPary, Alan

Den er der ikke

Hvad er afstand uden
din poetiske hvisken

Cobolt. 169 sider

Det Poetiske Bureau. 64 sider

Satirisk og flot graphic novel om

Ekspressive digte om bl.a. at være

kærlighed i alle dets afskygninger,

flygtning og føle rodløshed, hvor

og om mænd og kvinders forhold til

man kan spejle sig i en anden

hinanden igennem tiden.

kulturbaggrund end den danske.

Strømquist, Liv

Med parallelle tekster på dansk og

Digte
Brandt, Per Aage

61.612

arabisk.

30.11

Eberhardt, Jakob

Jensen, Carsten

Verdenshistoriens
største epidemier

Øvelser i afsked
– en coronakrønike

I epidemiens skygge

Lorem ipsum dolor sit

FADL. 341 sider

Politiken. 352 sider

En levende beretning om nogle af

Herman & Frudit. 119 sider

Coronamonologerne

I en blanding af essays og debatbog

historiens mest smitsomme dræ-

Smukke digte, hvor Brandts

Lindhardt og Ringhof. 115 sider

reflekterer Carsten Jensen over en

bere. De epidemiske sygdomme

omgang med sproget er i sær-

Stærke monologer opført på Teater

række store emner som sorgens

har på forskellig vis været med til

klasse.

Republique i København om natu-

væsen, isolation og menneskehe-

at forme vores verden og gør det

rens hævn, ensomhed, undergang

dens fremtid.

stadig.

og håb. Med tekster af bl.a. Pia

Tidligere udgave fra 2016. Denne er

Juul, Bisse, Thomas Korsgaard,

udvidet med covid 19 og SARS.

Madame Nielsen, Christina Hagen
og Naiha Khiljee.
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61.641

15.2

kristendommen og troen har haft

Miraklet på Blegdammen

Aalund, Pernille

for hans liv.

Frydenlund. 176 sider

Bønnens kraft

Beretning om den omfattende

Gyldendal. 191 sider

polioepidemi, som ramte Danmark

Om at rejse fra uro, smerte og kaos

29.7

i 1952-1953.

til ro, fred og glæde.

Hussein Waseem

Abort, prævention og kunstig
befrugtning i islam

Tro og tanker

Amanah. 102 sider

Forfatteren, som er imam i Dansk
Islamisk Center, gennemgår koranen og andre religiøse tekster for
aktuelle dilemmaer.
04.6

Nørgaard, Lise

Samfund og politik

Livet ifølge Lise Nørgaard
Gyldendal. 224 sider

400 af Lise Nørgaards skarpeste

19.51

citater, sorteret i 25 forskellige

Hougaard, Tina Thode

temaer.

16.8

Emojis

Dødens store billedbog

Århus Universitetsforlag. 60 sider

Turbine. 355 sider

Endnu en bog i den populære

04.2

10.941

Hvem er Døden? Hvordan er Døden

Tænkepause-serie. Om hvordan de

Houellebecq, Michel

Eilenberger, Wolfram

blevet skildret gennem de sidste

små tegn påvirker vores indbyrdes

At holde sig i live

Troldmændenes tid

mange hundrede år? Denne coffee

kommunikation.

Vinter. 143 sider

Klim. 432 sider

table-bog blander et spektakulært

Tidlige essays fra Michel

Lærd og underholdende filoso-

billedmateriale, da døden indtager

Houellebecqs forfatterskab, der

fihistorie fra mellemkrigstiden i

en central skikkelse i kunsthisto-

30.1645

både foregriber og afspejler de

1920'ernes Tyskland, fortalt igen-

rien.

Boel, Niels

tematikker, de senere romaner er

nem biografier af de fire store

kendt for.

tænkere Wittgenstein, Heidegger,

Latinos
Columbus. 156 sider

Cassirer og Benjamin.

23.3

Om USA's største mindretal - lati-

Muhl, Lars

noerne, årsagerne til indvandringen

Vejen, sandheden og livet

fra Latinamerika og latinoernes

Eksistensen. 119 sider

rolle i det amerikanske samfund

Forfatter, mystiker og musiker Lars

økonomisk, politisk og kulturelt.

Muhl fortæller om den betydning,

11

32.17

32.6

50.26 Pedersen, Bjarne Kim

Den ny fascisme

Hjælp dem i nærområderne?

Blomsterne og bierne

Nebula. 172 sider

DEO. 60 sider

Ravnerock. 120 sider

Forfatterne undersøger de nye

EUs regeringsledere ser gerne, at

Essays om de vilde oaser i forfat-

grupperinger på den ekstreme høj-

flygtningestrømmene stoppes uden

terens have og om vigtigheden af

refløj i blandt andet USA, Ungarn,

for EUs grænser.

vild natur.

nialismen og mellemkrigstidens

32.79

56.156

fascisme.

Messerschmidt, Morten

Heilmann, Ian

Farvel til folkestyret

50 nye naturhistorier

Munch & Lorenzen. 228 sider

Danmarks Naturfredningsforening

Debatbog af den kendte

i samarbejde med Historia. 103 sider

Italien og Frankrig og mener, at den
er en direkte fortsættelse af kolo-

DF-politiker, der her diskuterer en

37.36

50 små historier fra naturen inddelt

række værdipolitiske emner. Især i

Elers, Pia

efter månederne.

konflikten mellem EU-konventioner
og de internationale menneskeret-

På rejse med Amdi
– Tvind i 50 år

tigheder op mod nationalstatens

Gyldendal. 323 sider

63.8

interesser.

Pia Elers var selv med i Tvinds tone-

Bavnshøj, Peter

angivende lærergruppe i 1970erne
og fortæller her historien om nogle

Biavlens kulturhistorie
i Danmark

33.3

idealistiske unge, der ville forandre

Århus Universitetsforlag. 197 sider

Payne, Keith

verden, men hvordan gruppepres

Bier og biavl har betydet meget op

Ulighedens DNA

drev nogle på selvmordets rand.

gennem Danmarks historie, og gør
det stadig. Det kan alle kulturhisto-

32.3

Dafolo. 266 sider

Marklund, Andreas

Hvordan påvirker uligheden i sam-

Overvågningens historie

fundet menneskets tankegang og

Gad. 170 sider

adfærd? Om ulighedens betydning

Om hvordan staten igennem histo-

for det enkelte menneske, samfun-

32.26

rien har overvåget sine borgere, fra

det og den sociale sammenhængs-

Den bæredygtige stat

1500-tallets brevspionage til nuti-

kraft.

Hans Reitzel. 100 sider

Klima og natur

risk interesserede læsere forvisse
sig om her, og efter endt læsning er
mange nok klar til selv at anskaffe

dens digitale masseovervågning.

Hvis vi skal klare den klima- og
biodiversitetskrise, vi står over for,
fordrer det en anderledes styreform. To sociologer, Rasmus Willig
og Anders Blok, giver deres bud på,
hvordan vi nytænker en statsform.

12

sig et par bistader.

Personlig udvikling
og psykologi

kriser og til at komme igennem

30.17

61.644

dem så godt som muligt.

Lynggaard Jørgensen, Nina

Når dit barn har OCD

Den lille håndbog om håndtering
af vanskelige forældre

Akademisk. 189 sider

61.36

Muusmann. 94 sider

tvangshandlinger? Er det OCD? En

Sommerskov, Carsten

Mange teenagere har forældre i

forældrehåndbog med grundlæg-

Positivitet der virker 2.0

’Parentyfasen’ - overgangsalderen.

gende viden om OCD.

Vækst. 109 sider + 3 cd’er

Så måske skyldes skænderier og

Lær at tænke positivt og lev bedre

misforståelser snarere forældrenes

med mentaltræning.

egen livskrise? Guide til teenagere

Har dit barn tvangstanker eller

Job og ledelse

og deres forældre.

Børn og forældre
38.5

Nørgaard Jensen, Bente

14.3

Overlevelsesguide
til plejefamilier

Dampier-Jeans, Marion

Bente Nørgaard Jensen. 75 sider

I spiritismens tjeneste

En kort introduktion til de problem-

Frydenlund. 150 sider

stillinger og udfordringer, man skal

"Hvorfor viser ånder sig ikke bare?".

være i stand til at håndtere som

Anerkendt medium giver et indblik i,

plejefamilie. For nuværende plejefa-

hvad spiritisme er, og hvordan man

milier, men især par, der går med

60.106

overvejelser om at blive det.

Høeg, Jørgen

arbejder med det. Er man åndeligt

13.17

interesseret, er her en interessant

Lassen-Andersen, Christina

gennemgang af emnet, fortalt med

Tabte drømme

personlighed og charme.

Fjorden. 228 sider

61.263

Al Publishing. 269 sider

Personlige historier om at gennem-

Baby bump

Debat- og samtalebog, hvor 14 kvin-

leve en ufrivillig abort.

Grønningen 1. 206 sider

delige ledere fra dansk erhvervsliv

30.13

25 barselsfortællinger fra kvinder.

fortæller om deres karriere, og

Wiese, Torben

Om fertilitetsbehandlinger, tanker

en række eksperter giver bud på,

Sådan kommer der flere
kvinder på ledelsesgangen

Grib dine kriser

30.13

om fødslen, spontane aborter,

hvorfor det kan betale sig at have

Zara. 397 sider

Kjeldahl, Rasmus

kropsidealer, tøjkriser og meget

kvinder i ledelsen.

Alle har kriser, men det er forskel-

Verdens bedste barndom?

mere, som optager kvinder.

ligt, hvordan vi griber dem an og

Gads. 215 sider

kommer igennem dem. Her er en

Debatbog om hvorfor stadig flere

hjælpende hånd, både til at undgå

danske børn mistrives.
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60.106

Rejser og oplevelser

48.62

Håndbog for mellemledere

Mad og drikke

Yukon River, eventyrlige Yukon

DJØF. 420 sider

46.2

Kom Ud. 447 sider

Praktisk guide med værktøjer til

En rejseberetning om deres

at indtage en moderne rolle som

230 oplevelser til din ferie i
Danmark

mellemleder og være det kit, som

Politiken. 120 sider

nordamerikanske vildmark fortalt af

binder en organisation sammen.

Journalister og fotografer fra dag-

kæresteparret Erik og Tine.

ekspedition på Yukon River i den

bladet Politiken tipper om kendte og
ukendte seværdigheder.
50.264 Lille Vildmose

Magiske oplevelser
i Lille Vildmose
Dorthe og Flemming Sørensen. 340 sider

Lille Vildmose er en af landets mest
besøgte naturlokaliteter og mulig-

64.1

hederne for se fugle og dyr er rigtig

Jordens bedste kogebog

gode. Forfatterne bor i Mou tæt på

Årstiderne og People’sPress. 151 sider

mosen og viser her flotte fotos af

Klimakogebog bygget op efter prin-

fugle, insekter og pattedyr.

cippet 80/20 princippet med grønt
og kød og hvor udgangspunktet
er årstidens grøntsager og lokale

60.106

råvarer.

Visbæk, Laura

50.264 Vadehavet

Du behøver ikke hedde Jens og
gå i jakkesæt – sådan finder du
din første bestyrelsespost

Gregersen, Jens
48.23

Det store Vadehav

Fatland, Erika

Gad. 238 sider

64.1

Vilsbook. 146 sider

Højt – en rejse i Himalaya

Beskrivelser og akvareltegninger

Sobczyk, Casper

Gode råd til, hvordan man kommer

Information. 635 sider

af landskaber, planter og dyr ved

Vintermad

i gang med at definere sine kom-

En smuk rejsebog, hvor Fatland

Vadehavet, fra Den Helder i Holland

DreamLitt. 195 s

petencer, lave en profil og finde en

lader indbyggerne i Himalaya for-

til Blåvands Huk i Danmark.

Kogebog med madplan. Skal det

virksomhed.

tælle om nedarvede traditioner,

være nemt, sjovt og overskueligt at

klimaforandringer, moderne politik

lave lækker vintermad af høj kva-

og tro.

litet, så er her et godt bud til alle,
der har et minimum af erfaring udi i
kogekunsten.
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64.1

ve gin-ekspert. For dem, der gerne

Spis og gro

vil vide mere om gin eller mangler

Gyldendal. 189 sider

inspiration til en god gin-drink.

Husdyr
63.61

70 næringsrige opskrifter til babyer
op til 1 år. Kan bruges til både baby
og til resten af familien.

Hvidemose, Bettina

Indlæringspsykologi
for hest og rytter

Krop og sundhed

2. udg. Books on Demand. 148 sider
61.33

Om hestens reaktioner og om hvor-

64.15

Larsen, Nina

dan man løser problemer i hverda-

Bell, Annie

Ikonmakeup

gen med hesten. Bogen indeholder

Plantepower

Grønningen 1. 135 sider

også cases med problemadfærd.

Turbine. 176 sider

Trin for trin-guide til at lave makeup

En række spændende og farverige

som de kendte og glamourøse.

vegetar- og veganeropskrifter til

61.6

både den nye plantespiser og den

Ballegaard, Søren

garvede vegetar. Flere opskrifter er

61.33

Sandheden om stress

inspireret af det engelske køkken.

Under nålen

Gyldendal. 230 sider

Lindhardt og Ringhof. 333 sider

Brugsbog i nervestimulation og

En række kendte danskere viser

handlingsplaner til selvbehandling

deres tatoveringer frem og fortæl-

af vedvarende stress og autonom

ler historien bag. Med blandt andre

ubalance. Et 12-ugers arbejdspro-

Puk Damsgaard, Simon Kvamm,

gram til de stress-ramte.

Christian Fuhlendorf og Pernille
Skipper.
61.643

Videbech, Poul

63.67

61.54

Hvad er depression?

Læg din pote i min

Michalsen, Andreas

FADL. 292 sider

Muusmann. 313 sider

Helbred med naturens kraft

Håndbog for sundhedsvæsenet

Lær, hvordan du kan kommunikere

People’sPress. 256 sider

formidlet så også patienter og pårø-

med din hund via telepati, tanke- og

Med faste, yoga, ayurveda, hel-

rende finder den relevant.

billedoverførsel og dermed opnå

66.83

bredende planter, mindfulness og

Nygaard Larsen, Bo

vegetarisk kost vejleder professor

Gin

dr.med. Andreas Michalsen til,

Mellemgaard. 180 sider

hvordan traditionel naturmedicin og

Med denne bog under armen kan

alternative behandlinger bedst kan

du hoppe med på gin-vognen og bli-

bruges i hverdagen.

større samhørighed med din hund.
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63.673

64.64

grammer. Går man i stå, er der dog

79.08

Vogdrup-Schmidt, Mathias

Bådsgård, Anne

diagrammer bagest i bogen.

Årets gang i eventyrhuset

Danmarks jagthunde

Norske vanter fra Selbu

FOCKsy. 145 sider

Indblik. 119 sider

Turbine. 296 sider

En inspirations- og aktivitetsbog

Få hjælp til at vælge den rigtige

Strikkebog for feinschmeckere!

for hele familien med madopskrif-

jagthund med de rette egenskaber,

Interessant, inspirerende og helt

ter og idéer til kreativ hygge med

temperament og som matcher ens

unik bog om de smukke, historiske

udgangspunkt i årets måneder. For

behov.

Selbu-vanter.

børnefamilier, der holder af at lade
kreativiteten få frit løb.

Sy, strik og krea

64.64

Cordes, Pernille

Strik med lækre detaljer
Turbine. 260 sider

Strikkeopskrifter i nordisk stil med
japanske strukturmønstre og mas-

64.64

ser af detaljer og teknikker.

Larsen, Ditte

Anna Ancher på pindene
Turbine. 125 sider
64.64

Strikkebog inspireret af Anna

Danielsen, Annette

Anchers malerier. Tolv strikkeop-

64.6

Vestenvind

skrifter på bl.a. tørklæder, sjaler,

Feministisk kreabog

Annette D. 94 sider

bluser og puder.

Gad. 143 sider

Strikdesigner Annette Danielsen

Kreative idéer med feministiske

har arbejdet med ni forskellige

under- og overtoner, fakta om femi-

modeller, designet både som vest

64.665

Rumps – baseret på en sand
historie - hæklede rumper

nisme og fiktive tekster om skam,

og som trøje. Størrelserne går fra S

Patchwork til dig og mig

StorySoldier. 43 sider

brud og kønsroller. En farverig

til XXL. For øvede strikkere.

Patchwork Forlaget. 169 sider

Hæklede karakterer fra billedbogen

bog til alle, nok især kvinder, der

Skøn og meget inspirerende patch-

’Måsen der ville være en røv som

identificerer sig som feminister.

workbog med alt man har brug for

sin far’. Alle figurerne har form af

79.32

Petersen, Helle

Projekterne varierer i sværheds-

64.64

at vide om materialevalg, syning,

numser, og trænede hæklere kan

grad.

Hummelshøj Jakobsen, Dorte

montering og udstyr. Til både nybe-

vælge mellem mange forskellige

Kludekræmmerens
blindstrikkebog 2020

gynderen og den erfarne syer.

personligheder.

Candied Crime. 75 sider

31 opskrifter i blindskrift på klude.
Det vil sige uden billeder og dia-
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Kunst, arkitektur
og design

Sport og spil

70.96

79.66

Kjær Themsen, Maria

Møller Kristensen, Kenneth

Berørt
68.809 Johansen, Katia

Strandberg Publishing. 375 sider

50 utrolige historier
fra cykelsporten

Ti kongers tøj

En stor og flot illustreret bog om

Mellemgaard. 209 sider

Århus Universitetsforlag. 492 sider

tendenser og nye navne i dansk

Styrt, had, skandaler, aftalt spil,

Historien om kongernes garderober

samtidskunst siden årtusinde-

forfængelighed, en fatal tissetur og

fra Christian 4. til Frederik 7. fortalt

skiftet.

et kønsskifte. Lige siden det første

gennem Rosenborgs dragtsamling.

Tour de France i 1903 har cykelsporten været fyldt med dramatiske
historier.

76.08

Dickson, Thomas

Om at opleve design
Gyldendal. 303 sider

Bliv klogere på, hvorfor mange

79.38

bilmærker, tøjmærker og virksom-

Allen, Robert

heder har hentet inspiration fra

Hold dig skarp

naturen til deres navn og logo, eller

Legind. 176 sider

hvorfor en tændstikæske har den

130 alsidige opgaver med vari-

størrelse, den har.

erende sværhedsgrad. Kan løses
af voksne og store børn. Når man
har løst opgaverne, kan man

70.4

99.4 Kluge, Thomas

gå videre til ’Drilske opgaver’,

Wivel, Henrik

Fønss, Thyge Christian

’Hjernegymnastik’ og ’Mental

Tidslys

træning’.

Kristeligt Dagblad. 124 sider

Kluge - catalogue raisonné
1990-2020

Tankevækkende essays af kritikeren

Frydenlund. 560 sider

Henrik Wivel, der kan finde dybe

Dette enorme katalog indeholder

79.706

sammenhænge mellem kunst,

gengivelser af værker fra den dan-

Forbandelsen brudt

Fodboldfantasi. Om Ronaldo,
Real Madrid og moderne
fodbold

menneske og natur.

ske kunstners karriere fra 1990 til

Byens. 108 sider

Helmin & Sorgenfri. 304 sider

2020. Bogen er samtidig en spæn-

Er du til Liverpool FC? Så burde du

I et underholdende og medrivende

dende biografi og henvender sig til

nok kigge nærmere på denne bog,

mix af kulturanalyse og under-

alle med interesse i samtidskunst.

der markerer enden på en 30-årig

fundige anekdoter gennemgås

mesterskabstørke.

fodboldens udvikling fra leg til big

79.71

Walther, Bo Kampmann

business.
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79.71

Aakjær, Torben

Om musik, film
og litteratur

78.611

Højskolesangbogen

Historiens 100 bedste
fodboldspillere

Højskolerne. 1160 sider

Muusmann. 372 sider

aktualitet med Philip Faber og

Bogens forfatter har arbejdet i

hjemmesang under pandemien.

Den 19. udgave, der har fået fornyet

store internationale klubber og
har scoutet et utal af spillere.
Heriblandt verdensstjerner som

78.9064

Lukaku, Suarez og Azpilicueta samt

Ullman, Anna

danske spillere som PE Højbjerg,

De sidste drømmere

Andreas ’AC’ Christensen, William

Gad. 295 sider

Kvist og Christian Eriksen.

Spændende og velskrevet kultur-

81.08

analyse af den snart 50 år gamle

Rothstein, Klaus

77.91

Roskilde Festival, med mange flotte

Den druknede dreng

Agger, Gunhild

fotografier.

Vandkunsten. 444 sider

Det grænseløse tv-drama

En gennemgang af litterære værker
og andre kulturproduktioner, der

Samfundslitteratur. 500 sider

Historien om dansk tv-dramas

78.9064

alle er inspireret af den aktuelle

guldalder fra 1995 til 2016. Det var

Smitt, Thorkil

flygtningekrise.

i den periode, at DR og TV2 viste en

Historien rocker

lang stribe af tv-dramaer, der optog

Filo. 221 sider

seerne.

Fra James Browns ’Say it loud - I’m

Historie

black and I’m proud’ i 1968 til dan-

79.86

ske Nicoline, der #MeToo-rapper

33.112

Ferrari i Formel 1

78.5301

’Sut min klit’. Rockmusik har ikke

Lindhardt og Ringhof. 714 sider

Klaverbogen

bare været lydsporet, men været

Tyendet. Det tjenende
folks danmarkshistorie

En coffee table-bog om alle trium-

Zara. 114 sider

med til at forme begivenhederne

Frydenlund. 208 sider

ferne, tragedierne og de tekniske

Inspirerende lærebog i klassisk kla-

gennem mere end fem årtier.

Det begynder med trællesystemet

landvindinger. Fra 1950'erne, da en

verspil. For ambitiøse nybegyndere,

og eksisterer (måske) fortsat i nuti-

hel generation af Ferrari-kørere

erfarne udøvere og undervisere.

dens au pair-piger, social dumping

Nygaard, Peter

omkom i kampen for at føre Den

og andre mennesker, der arbejder

Stejlende Hingst til tops, til Michael

under kritisable forhold og/eller

Schumachers utrolige rekorder

udfører det arbejde, som tyendet

omkring årtusindeskiftet.

også varetog tidligere: rengøring,
madlavning, medhjælper i landbruget m.m.
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Nazismen – i romaner
og faglitteratur

65.909

96.7

Ravn Sørensen, Anders

Knudsen, Tim

Danmark som søfartsnation

Statsministeren

Gad i samarbejde med M/S Museet for

Samfundslitteratur. Bd. 1-3

Clayton, Meg Waite

Søfart. 304 sider

Digert værk om de danske stats-

Sidste tog til London

Danmark har altid været præget

ministre eller konseilspræsidenter,

Gad. 460 sider

af det maritime. Læs her om

som de oprindeligt hed, fra 1848

Roman. Geertruida Wijsmuller-

Danmark som søfartsnation gen-

til 1972.

Meijer, kaldet Tante Truus, sætter

nem de sidste 250 år og lær om det

livet på spil for at redde jødiske

aftryk, det har sat på kultur, kunst

børn ud af Tyskland og Østrig op til

og selvforståelse.

2. verdenskrigs udbrud.

91.43

Lazar, Maria

Bekker-Nielsen, Tønnes

Mirakel spektakel

Sparta – magten og myten

Klara W. 305 sider

Syddansk Universitetsforlag. 258 sider

Kollektivroman fra en lille østrigsk

Dybdegående bog om bl.a. Spartas

by i mellemkrigstiden, hvor hage-

historiske status med deres dygtige

korset bliver mere og mere synligt

krigere, stærke kvinder, strenge

i bybilledet. En litterær perle,

disciplin.

der sætter ord på den spirende
nazisme.
98.2163

95.2

Damsgaard, Puk

Hjardar, Kim

Arabica

Vikingernes største slag

Politiken. 289 sider

Grumberg, Jean-Claude

Vinterbier

Turbine. 247 sider

På sin første rejse til Yemen mødte

Olga. 273 sider

Vikingernes samfund var yderst

Damsgaard den unge kvindelige

Det dyrebareste
stykke jernbanegods

militariseret, og alle frie mænd

læge Shifa, som endte med at

Sort kat. 101 sider

om en tysk biavler i krigsårene

måtte og havde ret til at bære

flygte fra det krigshærgede land

Roman. Et godstog fragter jødiske

1944-1945 og hans fascination af

våben. Den norske historiker beret-

og et tvangsægteskab. Nu rejser

fanger, og en far overlader sit barn

bier, kvinder og historie. En farlig

ter her om 25 berømte slag.

Damsgaard tilbage med fragtskib

til skæbnen, idet han smider det

tid, ikke mindst for en med en epi-

for at undersøge livet og lykken.

ud gennem togets luge. En fattig

lepsidiagnose.

Scheuer, Norbert

skovhuggerske finder skatten og
opfostrer barnet med kærlighed.
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Roman. En unik skæbneberetning,

96.3

96.71

99.4 Pilecki, Witold

Tre vilde år
– Trykkefrihedstiden 1770-1773

Hansen, Henrik Werner

Fairweather, Jack

Vogterne i helvedes forgård

Den frivillige

Gyldendal. 156 sider

Kolding Politimuseum. 196 sider

People’sPress. 566 sider

I 1770 afskaffede kong Christian VII

En række danske fangers skildrin-

Uforglemmelig beretning om Witold

forhåndscensuren. Her præsenteres

ger af de uhyggelige forhold hos

Pilecki, der frivilligt lod sig internere

nogle af trykkefrihedstidens mest

Gestapo på Staldgården i Kolding.

i Auschwitz for at rapportere om

provokerende og kontroversielle

Dertil et partsindlæg fra den tyske

nazisternes krigsforbrydelser og

skrifter, som viser københavnerne i

øverstbefalende Thees Burfeind

organisere modstand inde fra lejren.

en vild og eksperimenterende tid.

skrevet efter befrielsen, da sad
fængslet i Danmark.

91.246

96.71

Lausten, Martin Schwarz

Müller, Michael

Biskoppen og jødeforfølgelserne

Kongehuset under besættelsen

Kristeligt Dagblad. 317 sider

Gyldendal. 366 sider

Biskop Hans Fuglsang-Damgaard

Fotobog med billeder af de kon-

regnes for en af de mest markante

gelige umiddelbart før og under

danske teologer i det 20. århundre-

Erindringer og
biografier

besættelsen af Danmark.

de. Mest kendt er han for på vegne

96.71

af bispekollegiet i 1943 at have

Brink Iwersen, Morten

skrevet og udsendt det hyrdebrev,

Hitlers Danmarksbilleder

99.4 Krug, Nora

som fordømte jødeforfølgelserne.

Gyldendal. 224 sider

Heimat

En billedrejse gennem Danmark

Gad. 290 sider

under besættelsen fotograferet

Ved hjælp af collager, små tegne-

93.6

af Hitlers fotograf Walter Frentz,

serier, familiefotografier og sko-

99.4 Allarp, Anne Sofie

Larson, Erik

der besøgte Danmark i 1943. Her

leopgaver dykker Nora Krug ned i

Breve til livet

De prægtige og de usle

fortælles historien om de skæbne-

sin families fortid i Nazityskland, og

Alpha. 285 sider

Gyldendal. 547 sider

svangre måneder, der ledte op til

tager et opgør med den lammende

De kalder sig levekvinder, verdens-

Historien om Winston Churchill i

Augustoprøret.

skyld over at være tysker, som hun

damer og glødende feminister.

er vokset op med.

Debattørerne Ditte Giese og Anne

den meget dramatiske og kritiske
periode i første del af 2. verdens-

Sofie Allarp er politisk uenige, men

krig.

debatterer her veloplagt om at være
voksen kvinde i 40'erne.
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99.4 Frederik kronprins af Danmark

99.4 Kjær, Birthe

99.4 Nørby, Ghita

Tofte, Marianne

Tofte, Marianne

En kær familie

Danmarks dejligste Birthe

Den eneste gyldige grund til
ikke at møde op er, at du er død

Muusmann. 185 sider

Muusmann. 217 sider

28B. 183 sider

Billedrigt værk med fokus på kron-

Hvis man siger ’Den knaldrøde

Hjertevarm samtalebog mellem to

prinsesse Mary, kronprins Frederik

gummibåd’, så er der store chancer

kvinder med stærke holdninger,

og deres fire børn, prins Christian,

for, at man også siger Birthe Kjær.

Ghita Nørby og Ulla Terkelsen.

prinsesse Isabella og tvillingerne

I denne bog kan du følge den folke-

prins Vincent og prinsesse Josephine.

kære sangerindes liv i billeder lige
fra hendes spæde barndom til i dag.

99.4 Luxemburg, Rosa

Björk, Nina

99.4 Samia

Den røde drøm

Genopdragelsen

Solidaritet. 303 sider

Information. 243 sider

Portræt af aktivisten Rosa

Som teenager bliver danske Samia

Luxemburg (1871-1919) og reflek-

sendt på genopdragelsesrejse til

sion over socialismen.

Pakistan. I årevis lever hun indespærret hos sin onkel. Da hun flygter til Danmark, har hun mistet sit
danske statsborgerskab.

99.4 Moos, Jørn

99.4 Obama, Barack

Afdeling N

Et forjættet land

99.4 Guldberg, Gitte

People’sPress. 307 sider

Lindhardt og Ringhof. 880 sider

Kasper, mit hjertebarn

Forhenværende kriminalinspektør

Anmelderrost insiderblik om

99.4 Den skaldede kok

Forfatterskabet.dk. 181 sider

Jørn Moos byder indenfor på sin

Obamas år som præsident og hans

I medgang og misbrug

Dagbog om tiden med et hjertesygt

tidligere arbejdsplads, afdelingen

tanker om USAs nuværende tilstand.

Muusmann. 184 sider

spædbarn fra dets fødsel til død.

for narkokriminalitet. Læs om

Kender du ’Den Skaldede Kok’ med

bagmænd, pushere og en krig, der

det mere borgerlige navn Carsten

næsten ikke er til at vinde.

99.4 Presley, Elvis

Olsen? Hvis ikke, så læs denne

99.4 Kim, Jong-un

Nygaard, Bertel

bog og få et indblik i mandens liv

Pak, Jung H.

Elvis i Danmark

og virke. Læs om alkoholmisbrug,

Kim Jong-un bag facaden

Gad. 266 sider

opture- og nedture, og bliv klogere

Kristeligt Dagblad. 372 sider

Fortrinlig dansk bog om Elvis som

på, hvad der driver ham.

Biografi om Nordkoreas leder skre-

fænomen og om den rock- og

vet af en tidligere amerikansk efter-

ungdomskultur, han udløste sidst i

retningsanalytiker.

1950'erne.
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SPIL

79.41

Warhammer – Chaosbane
79.41

Eko Software. Playstation 5 og X-box Series X

John Wick Hex

Kaoshorderne truer verden og i

Bithell Games. Xbox One

glemte huler, forladte kældre og i

Stemningsfuldt og taktisk strate-

de dybeste kloakker samles kaos-

gispil, som bygger på filmene om

væsner og venter på det endelige

lejemorderen John Wick.

angreb. Men en lille gruppe helte
holder dem stangen.
Spillet minder om Diablo-universet.

99.4 Willerslev, Rane

TV-SERIER OG FILM

Ekspeditioner

Tenet
SF Film. 2 timer og 24 minutter
Dvd og Blu-ray

People’sPress. 304 sider

Instruktør: Christopher Nolan

Tag med Rane Willerslev på eventyr
til fjerne egne af kloden, og hør

En oligark planlægger at invertere

om dramatiske øjeblikke med vilde

Jordens entropi og slå alt og alle

dyr og sult, samt refleksioner over

ihjel, mens en hemmelig efter-

de oprindelige folkeslags myter og

retningsorganisation fra fremtiden,

ritualer.

Tenet, sætter alt ind for at stoppe
79.41

ham. En hæsblæsende og visuelt

Peaky Blinders – Mastermind

formidabel sci-fi thriller for alle

99.4 Aalbæk Jensen

FuturLab. Xbox One og Playstation 4

med interesse for spektakulære

Ryehauge, Anders

Du har kontrollen over bande-

film og tidsrejser.

Peter Aalbæk skaber sig

medlemmerne i Shelby-familien.

Med bl.a. Michael Caine og Kenneth

28B. 304 sider

Planlæg og synkroniser medlem-

Gennem et halvt år har journalist

mernes bevægelser og actions,

En ny begyndelse, sæson 3

Anders Ryehauge fulgt film-

så du klarer missionerne. For en

Soul Media. 3 dvd’er

producent Peter Aalbæk i hans

spiller.

Instruktør: Mark Joffe Lynn

Branagh.

bestræbelser på at skabe et nyt

Australsk prisbelønnet serie,

bæredygtigt liv.

der har været vist på DR. Sarahs
dilemma mellem hendes følelser
for George og sin pligt over for sin
mand Rene forstærkes af en hjerteskærende hemmelighed.
Med bl.a. Mark Lee og Heather
Mitchell.
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