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DANSKE ROMANER

Askov, Stine

Nøjsomheden
Gyldendal. 365 sider

Unge Mona er opvokset med 

en psykisk syg mor i ghettoen 

Nøjsomheden. Hun arbejder i en 

boghandel, hvor hun drømmer sig 

væk i bøgernes verden og bliver 

forelsket i kunden Frederik, der 

læser litteraturvidenskab og bor i 

den pæne del af byen.

Bess, Emma

Ly
Gutkind. 237 sider

En utrolig kunstfærdig, velskrevet 

og rørende historie om et anstrengt 

forhold mellem mor og datter. Til 

alle der holder af dybsindige histo-

rier om menneskelige relationer og 

problematikker.

Einspor, Henrik

Mistet herredømme
Løse Ænder. 115 sider

I tilbageblik tænker en hoved-

person på en turbulent opvækst i 

Nordsjælland med en far og mor 

i konflikt. Kan læses af alle, som 

værdsætter en lavmælt fortalt 

historie med drama under over-

fladen.

Gissel, Laurids

Som vilde dyr
Brændpunkt. 233 sider

I den Københavnske forretnings-

jungle udfordres nyuddannede 

Albert på sin moral og i forholdet 

til kæresten Sidsel. Roman med 

element af thriller.

Haller, Bent

Sange fra Skarnbøtten
Lindhardt & Ringhof. 287 sider

Bent Haller er tilbage i topform, 

med den underfundige og tanke-

vækkende historie om gøgen i 

reden, her i skikkelse af den karis-

matiske Poul, som lidt efter lidt 

overtager rollen som favoritten hos 

vennen Jørgens familie.

Hougaard, Marie

Vi troede vi skulle
Lindhardt og Ringhof. 287 sider

Hannah og kæresten Johan bor 

i København og er klar til næste 

skridt - børn. Men biologien er 

imod dem, der skal lægehjælp til, 

og forholdet slår revner - pludselig 

bliver Hannah usikker på hvad hun 

egentlig vil i livet.

Juhl, Pernille

Sara & August
People's. 474 sider

Sara er jøde og kommer fra 

Berlin. August bor i Åbenrå og har 

nazisympatier. Efter krystalnatten 

mødes de to unge mennesker, og 

trods de afgrundsdybe forskellig-

heder forelsker de sig i hinanden.

Knudsen, Susanne V.

Kvinden i vinden
Historia. 275 sider

Skildringen af Kirstine Waagners 

liv og ægteskab med digteren 

William Waagner og deres 10 børn 

i 1930'ernes Europa. Kan læses 

bredt af biografilæsere, læsere af 

historiske hverdagsdramaer og 

læsere af stærke kvindeskildringer.

Marx, Vibeke

Anton
Modtryk. 329 sider

2. del af Jord og hjerte

Barsk og rørende socialrealistisk 

fortælling om arbejdsmanden 

Anton i efterkrigstidens Danmark. 

Historie om det stille liv med de 

store dybder.

Møller, Morten

Pigen fra Vejstruplund
Danmarks Forsorgsmuseum. 293 sider

Dokumentarisk roman om for-

holdene for pigerne på opdragel-

sesanstalten Vejstrup Pigehjem i 

1930'erne.
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Reimann, Palle

Ned på fuld tid
Kraka. 226 sider

I 25 år har Albert arbejdet som 

gymnasielærer, men gerningen er 

ikke, hvad den har været. Det er 

ledelsen og eleverne heller ikke. 

Og nu er en fyringsrunde under 

opsejling.

Rosenfeldt-Olsen, Selma

Det fælles bedste
Harpyie. 156 sider

En roman om søsterskab, længsler 

og bristede drømme om meget 

store planter, man kan gemme sig 

under. For læsere, der holder af 

komplekse, drømmende romaner.

UDENLANDSKE 
ROMANER

Backman, Frederik

Vinderne
People's. 746 sider

3. del af Bjørnebyserien

Hvad er en familie? Hvad er en 

ishockeyklub? Hvad er en by? Hvad 

er vi villige til at ofre for at beskytte 

dem? Alt - simpelthen alt!

Carey, Ella

Det vi ikke siger
Lindhardt og Ringhof. 334 sider

Emma Temple giver sit barnebarn 

Laura et meget værdifuldt maleri 

som garanti for et banklån, der 

skal sikre Lauras fremtid som 

musiker. Men maleriet bliver vur-

deret til at være en kopi, og Laura 

og Emma må kæmpe for at finde 

sandheden.

Freire, Natalia Garcia

Vores døde hud
Aurora Boreal. 149 sider

Teenageren Lucas er kommet 

tilbage til sin barndoms hus. Han 

husker nænsomt og smertefuldt 

sin mor, der blev forvist til et 

dødsværelse, og med vrede sin far, 

der nu ligger i jorden i haven.

Hannah, Kristin

De fire vinde
Cicero. 414 sider

I 1934 må Elsa Martinelli træffe 

et skæbnesvangert valg for sig 

selv og sine børn. Skal hun blive 

i Texas, hvor tørken hærger eller 

drage mod vest i håbet om et bedre 

liv. For læsere af skæbnefortællin-

ger, historiske romaner og stærke 

kvindeportrætter.

Haugland, Tormod

Om søvn og mørke
Silkefyret. 167 sider

2. del af Om dyr og syn

Intens og poetisk skildring af 

drengen Tormod, der i 1970'ernes 

Norge vokser op i en landmands-

slægt. Hans far bliver syg, og han 

lover at overtage gården. Men da 

Tormod tager en uddannelse i 

billedkunst, ændres noget i ham, 

og drømmen om at blive forfatter 

tager fat.

Hedman, Johanna

Trioen
Turbine. 403 sider

Thora, Hugo og August kommer fra 

tre forskellige verdener. Da Hugo 

flytter til Stockholm for at studere 

bliver han venner med Thora og 

August. De tre bliver tæt knyttet, 

men balancen i venskabet er svær.

Heyer, Georgette

Den formidable Sophy
Lindhardt og Ringhof. 344 sider

Der er familiedrama og kærlig-

hedsforviklinger undervejs i denne 

tempofyldte roman om den unge 

kvinde Sophy, der kun følger sit 

eget hoved i sager om venskab og 

kærlighed.

Hjordt, Vigdis

Hvis bare
Turbine. 285 sider

Da Ida forelsker sig i Arnold, aner 

hun ikke, at kærligheden vil (re)

definere hendes liv med sin alt-

overskyggende og altødelæggende 

intensitet, og at den vil skubbe alt 

andet bort - familie, venner, kolle-

ger og børn, selvrespekt, grænser, 

måske selve evnen til at leve.
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Jansson, Tove

Den ærlige bedrager
Gyldendal. 206 sider

Den aldrende kunstner Anna lader 

Katri med den navnløse hund og 

hendes enfoldige bror Mats flytte 

ind i kaninhuset. Snart oplever 

Anna, at hun sætter spørgs-

målstegn ved andre menneskers 

motiver og handlemåder.

Joshi, Alka

Hennakunstneren
Alpha. 415 sider

Som 17-årig flygter Lakshmi fra 

et voldeligt ægteskab og ender 

ad omveje som succesfuld hen-

nakunstner i Jaipurs overklasse. 

Men en dag banker den voldelige 

eksmand på døren, og har en ung 

kvinde med. Det vender op og ned 

på Lakshmis liv.

Kline, Christina Baker

De forviste
Gad. 372 sider

En ung kvinde bliver i 1840 uskyl-

digt dømt og sendt fra London til 

en straffefangekoloni i Australien. 

Hvordan skal hun og hendes ufødte 

barn klare sig?

Mason, Meg

Højtryk og lavtryk
Politiken. 387 sider

Martha er meget længe om at 

finde ud af, hvorfor hendes liv 

tog en brat nedtur, da hun var 

teenager. Nu arbejder hun på en 

lykkeligere slutning for sig selv. Til 

voksne læsere af sørgmuntre chick 

lit-romaner.

Parsipur, Shahrnush 

Frie oplevelser
Gyldendal. 117 sider

En ung navnløs kvinde i tresser-

nes Iran eksperimenterer med at 

bryde forældrenes og den persi-

ske kulturs grænser og udforske 

kærlighedens og seksualitetens 

muligheder.

Rådström. Niklas

Bogen - en selvrådig skabelse
Jensen & Dalgaard. 521 sider

Intens og reflekterende fortælling, 

der med udgangspunkt i Bibelen 

fortæller om skabelsen, livet, 

verden og al den skønhed og gru-

somhed det rummer. For enhver, 

der finder smuk og tankevækkende 

litteratur uimodståelig.

Slimani, Leila

Krig, krig, krig
Gyldendal. 344 sider

1. del af De andres land

marokkanske Amine forelsker sig 

i hinanden under 2. verdenskrig, 

bliver det starten på en slægtsfor-

tælling med rod i Marokko. Dette 

er 1. del af Leïla Slimanis fortæl-

ling om sin egen familie.

Swärd, Anne

Jackie
Gyldendal. 330 sider

Året er 1988 og 19-årige Jackie 

rejser til Stockholm fyldt med 

appetit på livet og på udkig efter 

store oplevelser. Men et skæbne-

svangert møde i toget fører til et 

altopslugende kærlighedsforhold, 

som langsomt forvandles til en 

kamp for overlevelse.

DANSKE KRIMIER

Holm, Line

Lovløs
Politiken. 461 sider

2. del af krimiserien med Maria Just

Et 70 år gammelt skelet dukker 

op og sagen ender hos historike-

ren Maria Just. Samtidig bliver 

drabschefen fra Københavns Politi 

brutalt kørt ned og de to sager 

krydser hinanden.
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Kjædegaard, Lars

For enden af vejen
Gyldendal. 269 sider

15. del af Krimiserien med Anita Hvid og 
Thor Belling

En mand findes skuddræbt på en 

stille villavej, og da endnu et drab 

bliver begået, tyder alt på, at en 

hævndrevet morder er på spil, men 

med hvilket motiv? Hvid og Belling 

kommer på en opgave, der sender 

rystelser gennem politiets interne 

rækker.

Plaetner, Pernille

Dårekisten
Grønningen 1, 318 sider

2. del af Krimiserien med Martha Munk

En succesrig virksomhedsejer 

findes brutalt myrdet. Politibetjent 

Martha Munk kender familien godt 

og står fra start alene med sagen, 

der trækker tråde til et tidligere 

sindssygehospital.

Ranvits, Katja

Stilhedens ekko
Superlux. 294 sider

3. del af Stille skrig

Cecilie planlægger bryllup i 

København. Ana og Rhea på Korfu 

planlægger deres livs studieophold 

i USA. Og Clay i Florida får besøg 

af sin onkel Jim. De fem men-

neskers liv og skæbne bliver på 

brutal vis forbundet.

Schmidt, Palle

Exit
Avanti. 401 sider

4. del af krimiserien med Hauge

En lastbil fyldt med hash for mil-

lioner forsvinder, og Hauge bliver 

sat på sagen. Men hvem kan han 

stole på?

UDENLANDSKE 
KRIMIER

Amsinck, Heidi

Mit navn er Jensen
Gutkind. 394 sider

Journalisten Jensen vender tilbage 

til København efter adskillige år i 

London. En tidlig morgen på vej til 

arbejde, finder hun liget af en kniv-

stukket ung mand i en snedrive.

Börjlind, Cilla

Den barmhjertige samaritaner
Gyldendal. 359 sider

7. del af krimiserien Rönning og Stilton

December 2020. Vinteren og pan-

demien knuger Sverige i et jern-

greb. Olivia er sporløst forsvundet 

og hendes gamle makker Tom 

Stilton bliver smittet med corona.

Brolly, Matt

Over kanten
Lindhardt og Ringhof, 428 sider

2. del af krimiserien med Louise 
Blackwell

En lille gruppe mennesker mødes 

på toppen af klinten i en lille kystby 

i Somerset. Da morgenen gryr, 

ligger en ung kvinde død for foden 

af klinten. Politikommisær Louise 

Blackwell tror i første omgang det 

er en ulykke eller selvmord, men 

er det nu også så enkelt?

Crawen, M. W.

Rottefælden
Jentas. 437 sider

4. del af Krimiserien med Washington 
Poe

Spændende, britisk krimi om 

den gnavne kriminalassistent 

Washington Poe og hans intelligen-

te analytiker Tilly Bradshaw, som 

denne gang skal opklare et mystisk 

mord på en tidligere krigshelt.

Grebe, Camilla og Träff, Åsa

Ild og dybt vand
Lindhardt og Ringhof, 430 sider

5. del af krimiserien med Siri Bergman

Da to anbragte børn forsvinder 

sporløst, kommer profileringseks-

pert Siri Bergman på en særdeles 

ubehagelig sag, der involverer en 

familietragedie flere år tidligere.

Hjordt, Michael

Som man sår
Hr. Ferdinand. 382 sider

7. del af krimiserien med Sebastian 
Bergman

Et, to, tre mord - og måske flere 

i sigtekornet? En snigskytte er på 

spil i dette syvende bind om krimi-

nalpsykologen Sebastian Bergman 

og Rejseholdet. Til læsere af nordi-

ske krimier af høj kvalitet.
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Horst, Jørn Lier

Grænseløs
Modtryk. 362 sider

16. del af Krimiserien med William 
Wisting

Underholdende og spændende 

puslespils-krimi, hvor den erfarne 

efterforsker William Wisting kon-

taktes af en crowdsolving-gruppe, 

som vil have hjælp til at opklare et 

mord. Det bliver startskuddet til en 

noget uortodoks opklaring.

Hunter, Cara

Blindt raseri
Gad. 460 sider

4. bind af Oxford-krimiserien

En ung kvinde går usikkert rundt i 

udkanten af Oxford. Hun er blevet 

overfaldet, men vil ikke have poli-

tiet indblandet. Kriminalinspektør 

Adam Fawley bliver alligevel 

tilkaldt og opdager en alt for vel-

kendt detalje, der gør det svært at 

lade sagen ligge.

Rolfsdottor, Ulrika

Dyrehjerte
Alpha. 423 sider

En ung piges forsvinden vækker uro 

i den lille by Lockne. Sociologen 

Annie Ljung efterforsker sagen på 

egen hånd, og snart vælter byens 

hemmeligheder og fortidens dystre 

minder frem i lyset.

Ryan, Vanessa A.

Kubistaffæren
Mellemgaard. 277 sider

Stacey skal finde en arving til en 

stor mængde penge. Opgaven 

virker håbløs, og hun siger ja til 

også at efterforske en forsvunden 

Picasso. Imidlertid er der nogle, 

der vil Stacey til livs.

Sten, Viveca

Skyggedalen
Alpha. 424 sider

2. del af mordene i Åre

I det nordlige Sverige bliver en 

af byen Åres afholdte indbyggere 

fundet mishandlet og dræbt. De 

lokale politifolk får en grim mistan-

ke og arbejder om kap med tiden 

og frostgraderne.

Sund, Erik Axl

Dukkeliv
Lindhardt og Ringhof. 456 sider

2. del af Grå melankoli

Svensk krimi, der udspiller sig i 

dysfunktionelle miljøer, hvor en 

række unge piger bliver udsat for 

grooming af Dukkemesteren, en 

person med flere identiteter i et 

skruppelløst verdensomspæn-

dende netværk.

SPÆNDINGSROMANER

Hamburger, Pablo

Landet med de blodige bakker
Lindbak + Lindbak. 289 sider

Spændingsroman med politisk 

sigte. Under folkedrabet i Rwanda 

i 1994, følger man en lille gruppe 

FN-soldater på en specialmission. 

De kan ikke bare se til, mens en 

million tutsier bliver nedslagtet. 

Brutal og blodig action for læsere 

med stærke nerver.

Hammer, Lotte

Heltenes sommer
HarperCollins. 314 sider

7. del af Venner og Fjender

Danske Kassandra kæmper 

sammen med den polske hjem-

mehær i den blodige opstand mod 

tyskerne i Warszawa i sommeren 

1944.

Herron, Mick

Spionstræde
Olga. 364 sider

4. del af En sag for Jackson Lamb

River Cartwright forhindrer i sidste 

øjeblik mordet på sin bedstefar, 

som har en fortid som chef i efter-

retningstjenesten. En togbillet fører 

ham på sporet af et mystisk mord-

kollektiv i Frankrig.

Natt och dag, Niklas

1795
Gutkind. 477 sider

3. del af Bellman noir-trilogien

Den sadistiske svindler Tycho 

Ceton pønser på at genvinde den 

magt og rigdom han så hurtigt har 

mistet. To mænd er dog opsat på 

at standse ham for altid, nemlig 

Emil Winge og Mickel Cardell. 1795 

er tredje bind i denne historiske 

triologi, der tager sit udgangspunkt 

i Sveriges mere dystre historier.
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Sten, Camilla

Den forsvundne by
Gad. 412 sider

Dokumentarfilminstruktøren Alice 

sætter sig for at opklare, hvad der 

skete en sommerdag i 1959, da alle 

indbyggere i den lille by Silvertjärn 

forsvandt.

Wik, Karin

Kostskolen
Lindhardt og Ringhof. 319 sider

På en fin gammel kostskole i de 

svenske skove bliver to elever 

fundet dræbt. Ingen ved tilsynela-

dende noget, og for en journalist 

bliver det skæbnesvangert at 

forsøge at rode op i skolens hem-

melige moralkodeks.

Yrsa Sigurðardóttir

Under sneen
Lindhardt og Ringhof. 350 sider

Et makabert fund under sneen i 

det islandske højland sætter skub 

i en række sælsomme begivenhe-

der, der involverer en familietrage-

die 50 år tidligere.

KÆRLIGHED OG
UNDERHOLDNING

Dillon, Lucy

Den store lykke
Zara. 587 sider

Michelle har startet et nyt liv i en 

ny by. Hun styrer sin livsstilsforret-

ning med hård hånd og får endda 

veninden, Anna, til at stå for sin 

nyåbnede boghandel. Men snart 

truer fortidens spøgelser med at 

indhente hende. Roman om at 

rejse sig på ny.

Doller, Trish

Flydeplan
mellemgaard. 288 sider

25-årige Annas kæreste har begået 

selvmord. Hun beslutter sig for 

at sejle alene fra USA og rundt 

mellem de caribiske øer. Noget 

de ellers havde planlagt at gøre 

sammen. Men havet er lunefuldt 

og måske kan hun alligevel ikke 

klare alt alene?

Ernestam, Maria

Knuste æg og hjerter
- en helt umulig påske

Palatium. 339 sider

Lisbeth elsker livet i sit hus. Men 

så flytter der nye naboer og en 

larmende hane ind ved siden af. 

Hun skal også vikariere for sko-

leinspektøren og kæresten Tobbe 

hjælper til hos sin ekskone. Nu 

kørte det hele ellers lige så godt.

Hellberg, Åsa

Nye tider på Flanagans
Lindhardt og Ringhof. 337 sider

3. del af Velkommen til Flanagans

Flanagans er stadig Londons hot-

teste hotel i år 2000. Men Frankies 

ægteskab slår revner, hun kæmper 

for at holde sammen på familien 

og hun kan ikke drive hotellet uden 

hjælp, mens hendes søster, Billie, 

jagter den store filmrolle i USA.

Holmström, Heléne

Alt på spil
Flamingo. 322 sider

3. bog af Svärdh & Partners

Parisa forsker i endometriose. Da 

hun både bliver anklaget for at 

snyde med forskningsresultaterne 

og svigtet af sin kæreste, får hun 

brug for en advokat. Johannes er 

den eneste, hun tør stole på. Men 

kan de glemme deres fælles fortid?

Lester, Natasha

Huset på Rivieraen
Alpha. 491 sider

I Paris under Hitlers besættelse 

af Frankrig påtager Éliane sig en 

farlig opgave. I 2015 gør Remy 

en opdagelse, der trækker tråde 

tilbage til Paris. Til læsere af 

underholdende og romantiske 

historiske romaner.
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O'Connell, J. P.  

Hotel Portofino
Hr. Ferdinand. 375 sider

Efter 1. verdenskrig åbner Bella 

Ainsworth sit smukke italienske 

hotel for kræsne engelske gæster. 

Mens Mussolinis sortskjorter 

rører på sig, er det andre og mere 

personlige ting der optager både 

gæster og ansatte på hotellet. En 

roman om venskab, kærlighed og 

engelsk overklasse.

Shehadi, Muna

Olivias hemmelighed
Zara. 452 sider

3. del af Tre døtre trilogien

Olivia Croft ønsker sig kun to 

ting her i livet: At blive mor og at 

bevise, at hun kan være en lige 

så stor filmstjerne som sin mor. 

Men da intet lykkes, må Olivia 

finde ud af, hvad hun så vil med sit 

liv. Dramatisk og underholdende 

historie for alle, der kan lide over-

raskende kærlighedsromaner.

Skybäck, Frida

Dagbogens hemmelighed
Cicero. 317 sider

Da Rebeckas mormor kommer på 

hospitalet, slår Rebecka sig ned i 

hendes hus i Skåne. Her finder hun 

mormorens dagbog med optegnel-

ser fra 1943. Dagbogen afslører en 

hemmelighed, som ændrer livet 

for familiens tre generationer af 

kvinder.

Quinn, Julia

Et afgørende øjeblik
People's. 396 sider

8. del af Familien Bridgerton

Gregory Bridgerton forelsker 

sig stormfuldt i den smukke 

Hermione, som desværre er for-

elsket i en anden. Da Hermiones 

veninde, Lucy, melder sig til at 

hjælpe Gregory, forelsker hun sig 

selv i ham. Men hun er forlovet 

med Lord Haselby.

KLASSIKERE

Bertrand, Aloysius

Nattens Gaspard
- fantasier i Rembrandts & 
Callots manér - digte i prosa

Multivers. 285 sider, illustreret

En romantisk, gotisk klassiker 

med prosadigte og illustrationer, 

der sværmer om groteske, okkulte 

og lidenskabelige fantasmer. Til 

dystre romantikere og melankolske 

sjæle med sans for det poetiske og 

drømmende.

YOUNG ADULT

Bowen, Sarina

Et afgørende øjeblik
Flamingo. 311 sider

1. del af Ivy Years

Corey har indtil ulykken været en 

talentfuld ishockeyspiller, men nu 

skal hun starte college i en rul-

lestol. Heldigvis møder hun den 

skadede ishockeyspiller Adam. 

Han er både lækker, sjov og forstår 

hendes savn. Men han har en 

kæreste.

Ditlevsen, Christine Lind

Som om natten varer evigt
Jensen & Dalgaard. 153 sider

Louis stikker af fra sin efterskole. 

Han vil til København, og han har 

et mål. Det bliver en hæsblæsende 

weekend, hvor han havner i alle 

mulige andre sammenhænge, men 

måske finder han sig selv? Hudløs 

roman for unge fra 14 år.

Aakeson, Kim Fupz
og Jensen, Sanne Munk

Au pair
Gyldendal. 226 sider

Irene drager fra hjembyen Ribe 

til Hellerup for at arbejde som au 

pair hos en rig familie. Her får hun 

indblik i en tilværelse, som hun 

altid har drømt om. Men en række 

oplevelser vender op og ned på 

drømmen.
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LET AT LÆSE
FOR UNGE

Duedahl, Marie

Drone
Turbine. 35 sider

Sirius på 15 år er dårlig til at være 

ude blandt andre, men han har en 

drone. Dronen er hans øje. Sirius 

ser ting, som andre ikke ser. Folk 

gør onde ting. Letlæst fra 13 år.

Schjødt Larsen, Bjarke

Bare en lille pille
Alvilda. 33 sider  

Emil klarer sig dårligt på gymnasi-

et, mens Jasmin, hans bedste ven, 

er en 12-tals pige. Emil føler sig 

presset af forældre og lærere og 

mener ikke selv, han kan en skid. 

Kan en lille pille mon hjælpe ham? 

Let at læse fra 13 år.

TEGNESERIER

Alary, Pierre

Don Vega
Fabel, 100 sider

Om rigmandssønnen Don Vega, 

der under navnet Zorro maskerer 

sig og tager kampen op mod en 

korrupt general.

Biancarelli, Franck

Ramadan blues
Zoom. 48 sider

Album 1 i Karmela Krimm

Karmela Krimm er ex-politibetjent, 

nu privatdetektiv. Hun hyres til at 

finde de skyldige bag mordet af 

ejeren af en stor fodboldklub. For 

voksne og unge læsere af krimi-

tegneserier.

Blain, Christophe

Javel, hr. udenrigsminister
Fahrenheit. 204 sider

En ung mand bliver ansat som 

taleskriver for den franske uden-

rigsminister, der er en mand, der 

foretrækker at gøre tingene selv. 

For voksne læsere af satiriske teg-

neserier om politik og magtforhold.

Dufaux, J

Rovdyr
E-voke. 60 sider

Bind 3

Drago og hans søster Camilla er 

stadig (blod)tørstige efter at få 

hævn for mordet på deres far. En 

tegneserie for alle, der holder af 

frække, blodige og okkulte fortæl-

linger.

Frølunde, Lisbeth m. fl

Mens vi bevæges
- en samskabt grafisk fortælling 
om at danse med Parkinson

Fahrenheit. 181 sider

Fin og bevægende grafisk fortæl-

ling omhandlende Parkinsondans 

- dansehold for mennesker med 

parkinsonisme. Fortrinsvis for 

personer, der fagligt eller person-

ligt er i berøring med Parkinsons 

sygdom.

Nury, Fabien

Prinsessen og ærkehertugen. 
Imperiet

Umpff. 69 sider, alle illustreret i farver

Album 1-2 af Carlota

Flot tegneserie om Charlotte 

af Belgiens ægteskab med 

Ærkehertug Maximilian af Østrig og 

deres liv sammen - først i Italien, 

siden i Mexico, hvor Charlotte må 

træde til, da Maximilian viser sin 

sande karakter.

Smith, Kevin

Hit-Girl - hævn over Hollywood
Cobolt. 110 sider

Superhelten Hit-girl straffer alle 

mænd, der begår overgreb. Da hun 

opdager, at der i Hollywood er ved 

at blive lavet en film om hendes liv, 

sætter hun alle kræfter til for at 

standse den. En graphic novel for 

alle fans af superhelte, action og 

fortællinger med glimt i øjet.
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DIGTE

Boberg, Helena

Sindsvold
Harpyie. 75 sider

Digte med forskelligartede frag-

menter af voldelige scener, der 

kombineret med blomstermetafo-

rer, danner udgangspunkt for en 

samfundskritik om emner som 

hypermaskulinitet, magtbegær og 

femininitet.

Duvå, Liv Nimand

Jeg vil have en statsminister
- digt

Kronstork. 33 sider

Som en hyldest til Zoe Leonards 

digt "I want a president" udtrykker 

Liv Nimand Duvå det samme ønske 

om flere folkevalgte politikere, der 

har oplevet kriser og modstand, 

og som har gjort sig monetære 

erfaringer - i modsætning til de 

fleste repræsentanter i det politi-

ske system.

Ekelöf, Gunnar

Færgesang
Virkelig. 73 sider

Modernistisk hovedværk om men-

neskets meningsløse eksistens. 

Iskold og fremragende poesi, der 

anbefales til alle lyriklæsere.

Ekelöf, Gunnar

Non serviam
Virkelig. 91 sider

Tekster der kredser om det eksi-

stentielle; hvad er et menneske?, 

men også om dobbeltmoral og 

overfladiskhed i det svenske 

samfund. Til læsere af poesiens 

klassiske mesterværker.

Eriksdatter, Sofie hermansen

Lady Dawn synger vuggeviser
Herman & Frudit. 74 sider

Langdigt der udtrykker klimaræd-

sel med sex, blod og ituslået tekst.

Frøslev, Malte

Krukken
Herman & Frudit. 59 sider

Digte, hvor fortælleren udforsker 

sin hovedperson, Arkæologen. Både 

hendes fysiske kærlighedsliv, hendes 

omgivelser og hendes arbejdsliv.

Holm, Andreas Vermehren

Nye mytologier
Tredje September , House of Foundation.

673 sider, illustreret i farver

En blanding af breve, dagbogsno-

tater og blackout poetry. Indholdet 

er poetisk, religiøst og eksisten-

tielt. Til læsere med interesse 

for mystik, mytologi, poesi og bil-

ledkunst.

Lothe, Ingvild

Havfruehjerte
Vild Maskine. 111 sider

Digtroman om en navnløs pige 

uden hjerte midt i en døende natur. 

Eksperimenterende litteratur med 

mørk humor og ironi.

Odoom, Lucia

Sange fra andre rum
OVBIDAT. 20 sider

Et mini-generationsportræt, der 

med udgangspunkt i et rørende 

savn af Bowie, åbner op for nogle 

erindringstråde og en overgang til 

både en afsked og til en ny begyn-

delse.

Prehn, Irmelin

Mor spiser rav - digte
Mikrobe. 70 sider

Glimrende digtsamling om at få sit 

første barn i coronaens skygge.

Zeuthen, Nikolaj

Langt fra Gud
Basilisk. 56 sider

Moderne, finurlige og let tilgænge-

lige digte om tro og tvivl, hvor alle 

personer er i udsatte situationer i 

deres liv.

NOVELLER

Carver, Raymond

Hvad vi taler om
når vi taler om kærlighed

Novellix. 24 sider

I én af Carvers mest kendte novel-

ler er fire venner samlet i festligt 

lag og samtalen drejes ind på 

kærlighed og hvad det egentligt er. 

Efterhånden som alkoholen finder 

fodfæste, bliver snakken mere løs-

sluppen - og ærlig.
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Joyce, James

Et smerteligt tilfælde
Novellix 18 sider

Mr. Duffy lever et ensomt, men vel-

ordnet liv fuld af rutiner, men til en 

koncert møder han Mrs. Sinico og 

et venskab begynder at spire.

Proulx, Annie E

Brokeback Mountain
Novellix. 52 sider

De to fårehyrder Ennis og Jack 

forelsker sig under et løsarbejde i 

Brokeback Mountain og kan efter 

adskillelse og ægteskaber ikke 

glemme hinanden.

TRO OG TANKER

04.6

Tallgren, Viveca

Den usynlige hånd
og andre essays

Attika. 104 sider

Essays der med en personlig 

tilgang portrætterer kunstnere som 

Suzanne Brøgger, Edith Södergran 

og Mona Leo, samt funderinger 

over hvordan vi som mennesker, 

reagerer på spørgsmål som fx 

tvangsfjernelser, kønskamp, 

Facebook og kongehus.

10.941

Hauge, Hans

De kendte og de glemte
- tænkere i tyvernes og
tredivernes Tyskland

Multivers. 362 sider

Fem tænkeres historie fortælles, 

og det intellektuelle miljø i mel-

lemkrigstidens Tyskland ende-

vendes. Henvender sig til interes-

serede i tysk kultur-, filosofi- og 

religionshistorie.

10.92

Gutting, Gary

En meget kort introduktion
til Foucault

Frydenlund. 138 sider

En bog om en af det 20. århund-

redes største filosoffer, Michel 

Foucault. Henvender sig til filosofi-

interesserede læsere.

14.1

Gottlieb, Sanne

Hex
- urter, klarsyn og medsøsteri

Grønningen. 198 sider

Bog om at leve et magisk liv som 

heks og moderne kvinde. Bogen 

trækker både spor tilbage i tiden 

og viser, hvordan heksekunst kan 

bruges i dag. For kvinder, der har 

viden om og interesse i at være 

heks.

22.2

Poulsen, Frederik

Josef og brødrene
- en lille bog om det store
familiedrama i Første Mosebog

Vandkunsten. 146 sider

Den dramatiske familiehistorie om 

Josef, der skulle så grueligt meget 

igennem på grund af sine brødres 

svig, men som endte som leder 

af et helt folk. Alment teologisk 

interesserede læsere får her en 

gennemgang af bibelteksten vers 

for vers.

30.11

Hermann, Stefan

En varm tid
Information. 146 sider

Essays om at finde den gyldne 

middelvej, mestre selvbeherskelse 

og være mere åben overfor de 

mennesker, vi ikke forstår. Bogen 

kan læses af alle, der ønsker at 

undersøge, hvilke konsekvenser 

coronakrisen har haft.
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30.172

Viemose, Rikke

Nu taler jeg - brev til min datter
Grif. 253 sider

Personligt essay skrevet til for-

fatterens voksne datter om den 

sexisme, forfatteren har oplevet 

livet igennem. For unge og voksne 

læsere, der vil blive klogere på 

ligestilling, magt og sexisme.

71.01

Thau, Carsten  

Om transparens og andre 
essays

Strandberg Publishing. 271 sider

19 essays om idehistorie, bysocio-

logi, æstetik og kulturhistorie. For 

læsere med interesse i arkitektur- 

og idéhistorie.

SAMFUND OG POLITIK

30.11

Hesseldahl, Peter

Omstilling til fremtiden
- når teknologi bliver levende
og liv bliver teknologi

Gad. 301 sider

Hvordan skabes sammenhængs-

kraft, vækst og en bedre fremtid, 

når der skal tages hensyn til 

naturen, de teknologiske mulig-

heder og menneskers indbyrdes 

forhold? Bogen kan læses af alle, 

der interesserer sig for fremtids-

forskning og fremtidsscenarier.

32.1

Bjerregaard, Peter

Borger & stat
- en dansk indføring i liberale 
og konservative idéer

Klim. 654 sider

Stort værk om den politiske bor-

gerligheds betydning for vores 

samfund, dets historie og dets 

fremtid. Mange forskellige bidrag 

af økonomer, filosoffer og sam-

fundsteoretikere, der skriver om 

rettigheder, økonomi, handel, mv.

34.21

Christensen, Jens Peter

Ministre og embedsmænd
- pligter og ansvar

DJØF Forlag. 318 sider

Med udgangspunkt i de seneste 

politisk-administrative sager 

belyses ministres og embeds-

mænds pligter og ansvar på et 

virkelighedsnært grundlag, forank-

ret i de problemstillinger, som de 

mange sager har bragt for dagen.

34.51

Ladegaard, Jakob

Arv
Aarhus Universitetsforlag. 60 sider

Ulighed i samfundet og de vel-

havendes privilegier og formuer 

kan, for det meste, spores tilbage i 

generationer. Arv spiller nemlig en 

stor rolle i samfundet og vedrører 

os alle. For dem, der holder af 

"Tænkepauser"-serien.

37.12

Carlsen, Dorthe m. fl.

Meget mere mundtlighed
Akademisk Forlag. 144 sider

Præsentation af teoretisk viden 

samt didaktiske værktøjer til at 

kunne arbejde med dialogbaseret 

undervisning.

37.69

Hørmann, Dennis m. fl.

Legatsøgning for studerende 
- søg støtte til bl.a. udlands-
ophold, studiebøger og projekter

Fonde.dk. 74 sider

Vejledning i at finde og søge 

legater, med eksempler på hvordan 

man skriver en god legatansøg-

ning.
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ANDRE STEDER
PÅ KLODEN

48

Andersen, Martin Nedergaard

Blandt ørnejægere og
narkosmuglere - og andre 
spændende og sandfærdige 
historier fra vores fantastiske 
og eksotiske verden

Mellemgaard. 502 sider

Den berejste forfatter besøger 

fjerne egne af verden og sætter sig 

grundigt ind i historien og de lokale 

skikke. Til læsere med interesse 

for unikke rejseoplevelser, historie, 

opdagelsesrejser og kolonisering, 

samt fremmede kulturer.

KLIMA-MILJØ-NATUR

46

Kock, N. Elers

Trap Danmark - Sorø, Ringsted, 
Køge, Faxe, Stevns

Trap Danmark , Gad. 367 sider

Topografisk opdelte beskrivelser 

af Danmarks geologi, geografi, 

biologi, arkæologi, historie, kultur, 

kunst, arkitektur samt samfunds- 

og erhvervsliv.

46.2

Lehman, Else Marie

Danmarksmissionen
- inspiration til nysgerrige
børnefamilier

Frydenlund. 303 sider

Inspiration for børnefamilier til 

at udforske Danmarks natur og 

betydningsfulde kulturelle steder. 

Primært henvendt til børnefami-

lier, men kan sagtens bruges som 

inspiration til udflugter for voksne.

46.4 Djursland

Bendt, Lena m. fl.

111 steder på Djursland
som du skal se

Frydenlund. 230 sider

Her præsenteres usædvanlige og 

ukendte sider af halvøen Djursland. 

Inspiration til f.eks. at besøge her-

regårde, nyde lokale øl og lække-

rier, tage på fisketur eller kunsttur 

eller se på den unikke natur.

50.1

Dunker, Anders

At tænke på planeten
- essays om nutid og fremtid fra 
Le monde diplomatique

Virkelig. 270 sider

17 filosofiske og tankevækkende 

essays, der samler og analyserer 

en lang række udsagn og vinkler 

på problemet om planetens kriti-

ske tilstand.

50.1

Willert, Kristoffer

Planetære frakturer - humani-
stiske og socialvidenskabelige 
perspektiver på antropocæn

Multivers. 313 sider

Begrebet antropocæn refererer til 

en ny geologisk epoke, hvor men-

nesket påvirker Jordens systemer 

i radikal grad. Denne antologi 

undersøger den planetære krise 

igennem bidrag fra filosofien, 

kunstteorien, sociologien, idehisto-

rien, litteraturen og antropologien.

55.8

Roepstorff , Solveig

Klimapsykologi
- hvorfor vi holder klimakrisen 
ud i strakt arm og den
forbundethed, der venter, når vi 
begynder at handle

People's. 254 sider

Psykolog Solveig Roepstorff ser 

nærmere på de almenpsykologiske 

fænomener, der gør sig gældende 

for os alle i relation til klimakrisen 

anno 2022.
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55.8

Zola Christensen, Robert
og Mernild, Sebastian H.

Da kulden forsvandt
- en beretning fra klimafronten

Gyldendal. 164 sider

Denne bog om klimaforandringer 

er faktisk lidt atypisk, da klima-

forandringerne, der beskrives, 

ses både fra et humanistisk og et 

videnskabeligt perspektiv. For den 

klimainteresserede læser og/eller 

den opgaveskrivende.

63.56

Bjarke, Lotte

Skærehaven - trin for trin
Linnea. 173 sider

Havebog om dyrkning af blomster 

til afskæring. For alle haveinteres-

serede - specielt dem der gerne vil 

dyrke en skærehave.

63.91

Ulnits, Steen

Havmisbrug - debatbog
Turbine. 424 sider

Debatbog om problematikkerne 

ved opdræt af fisk til menneske-

føde. Nyttig viden til interesserede 

i dambrug, havbrug og muslinge-

farme og den indvirkning, de har 

på vores natur og miljø.

64.8

René, Michael

Det sunde, rene hjem
- den store miljøvenlige
rengøringsguide

mellemgaard. 154 sider

Få de bedste tips og gode råd til 

miljøvenlig rengøring i hjemmet. 

En superfin guide for alle, der 

gerne vil være bedre til at gøre rent 

eller som ønsker at være miljøven-

lige i deres valg af rengøringsmid-

ler og -metoder.

JOB OG LEDELSE

37.33

Davy, Sarah Grams m. fl.

Ledelse af digital forandring
Skolelederforeningen , Dafolo. 207 sider

Grundskolen har gennemgået 

en omfattende digital udvikling 

gennem de seneste årtier. En 

proces som virkelig fik fart på 

under coronakrisens hjemsendel-

ser af elever og personale. Denne 

bog guider grundskolens ledere 

gennem processen med ledelse af 

den digitale forandring.

60.1

Stuhr, Søren m. fl.

Dit personlige projektlederskab
Samfundslitteratur. 206 sider

En bog om at være en handlekraf-

tig og opfindsom projektleder i en 

uperfekt virkelighed. Henvender sig 

til projektledere.

60.1

Ørholst, Henrik

Absolut strategi
Hans Reitzel. 271 sider

Introduktionsbog, der kan læses 

uden forudgående kendskab til 

emnet og giver et samlet overblik 

over de centrale klassiske teorier 

og modeller inden for forret-

ningsstrategi i kombination med 

udvalgt ny teori. Bogen er skrevet 

til bachelorniveau, men kan også 

bruges af praktikere.

60.13

Moltke, Hanne m. fl.

Hybrid ledelse - samarbejde
på tværs af tid og sted

Dansk Psykologisk Forlag. 166 sider

At hjemmearbejde og dermed 

den hybride arbejdsplads i større 

omfang end tidligere er kommet 

for at blive, er der næppe nogen 

tvivl om. Indimellem kan den 

hybride struktur udfordre fælles-

skabet og gøre opgaveløsningen 

vanskeligere. Bogen giver kyndig 

vejledning i at få det bedste ud af 

den hybride arbejdsplads.

60.133

Kahlke, Edith

Kort & godt
om ansættelsessamtalen

Dansk Psykologisk Forlag. 141 sider

En bog med viden og anbefalinger 

til en hensigtsmæssig ansættel-

sessamtale. Henvender sig til alle 

som arbejder med arbejdsproces-

ser, HR-ansvarlige og deltagere i 

ansættelsessamtaler, men er også 

god for jobsøgende.
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60.136

Abildgaard, Pernille Garde

Brænd hamsterhjulet
- guide til et lykkeligt arbejdsliv

Frydenlund. 285 sider

Guide med gode råd og cases, 

som viser, hvordan vi kommer 

tættere på et lykkeligere arbejdsliv 

efter coronanedlukningen med en 

4-dagesarbejdsuge.

60.136

Bohni, Timo Klindt

Konfliktkompetent - fire nøgler 
til fastlåste situationer

Dansk Psykologisk Forlag. 208 sider

Om konflikter i arbejdslivet med 

fokus på mindset, selvindsigt i 

forhold til konflikthandlemønstre 

og bidrag til konflikters udvikling.

61.44

Ditte Brøndum

Nej, det er ikke bare dig
- en debatbog om psykosocialt 
arbejdsmiljø

Frydenlund. 208 sider

Hvordan man kan undgå at blive 

syg af at gå på arbejde, og hvordan 

kan man sikre sig at arbejdsgiver-

ne påtager sig deres ansvar for at 

skabe et godt psykisk arbejdsmiljø. 

En indføring i, hvordan arbejdsmil-

jøsystemerne er indrettede - og 

hvordan man kan forbedre dem.

KROP–SUNDHED
-TRIVSEL

13.43

Halse, John Aasted

Dit sociale barn - hvordan
gruppen påvirker dit barn

Frydenlund. 217 sider

Hvem påvirker dit barn og på 

hvilken måde? Hvordan trives dit 

barn i sociale gruppesammenhæn-

ge, og hvordan kan du som foræl-

der støtte dit barns trivsel gennem 

tilknytning? Lettilgængelig fagbog 

for forældre, der vil vide mere om 

deres barns sociale udvikling.

13.6

Hass, Henrik og Hansen, Torben

Kybernetisk psykologi
- ubevidst intelligens
i psykoterapi og hverdag

Frydenlund. 191 sider, illustreret

Introduktion til den kybernetiske 

psykologis teoretiske landskaber 

og den psykoterapeutiske metode. 

Henvender sig til pædagoger, 

lærere, psykologer, læger, tera-

peuter m.fl.

15.2

Laulund, Rikke

Ekstraordinær
Superlux. 246 sider  

Hvorfor være ordinær, når du kan 

være ekstraordinær? Farverig og 

sprælsk bog om at udleve sit eks-

traordinære selv. Bogen henvender 

sig til alle "bitches" som interesse-

rer sig for personlig udvikling.

19.6393

Bové, Maria Baagøe m. fl.

Turen går til YouTube
- en guidebog til forældre

Politiken. 181 sider

Ved du, hvordan YouTube påvirker 

dit barn, og hvad du skal være 

opmærksom på som voksen? Kan 

du tale youtubesk? Har du kend-

skab til algoritmer og challenges? 

Hvor pålidelig er YouTube egentlig 

som barnepige?

29.4

Glue, Kristine Skytte 

Stå stærkt vilde kvinde
- rejs dig med yoga, chakraer
og energilinjer

Muusmann. 193 sider

Genfind kroppens harmoni med 

yin-yoga, meditation og mantraer 

specielt tilpasset kvindens krop 

og psyke.

30.1668

Emiliussen, Jakob m. fl.

Det gode ældreliv
Aalborg Universitetsforlag. 203 sider

Rummer både teoretiske betragt-

ninger og praktiske forslag til 

hvordan man kan hjælpe ældre til 

at få et bedre liv.
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30.175

Sønerg, Mette

Morgåder
- vidunderligt vanvittige gåder 
om dit nye liv som mor

Muusmann. 287 sider

69 gode, humoristiske råd og facts 

om at være gravid og indtage den 

uperfekte mor-rolle. For alle kom-

mende og nybagte mødre.

30.1751

Copty, Christina

Partner, løgner, elsker, krænker 
- om psykisk vold i parforholdet

Lindhardt og Ringhof. 412 sider

Fagbog om det at leve med og 

blive skilt fra en psykisk voldelig 

partner, og hvilken påvirkning det 

har på offeret og eventuelle børn. 

For voksne med psykisk vold inde 

på livet personligt eller profes-

sionelt.

61.23

Mayer, Emeran

Sunde tarme
- stærkt immunforsvar

Borgen. 288 sider

Tarmbakterier samarbejder med 

hjernen og kroppens immunforsvar. 

Hvis dette mikrobiom ikke fun-

gerer optimalt, kan det føre til en 

række sygdomme. For læsere, der 

vil sætte sig grundigt ind i aktuel 

viden om tarmens mikrobiologi og 

sammenhængen med forskellige 

kroniske lidelser.

61.23

Streit, Lizzie

Den komplette guide
til naturlige vitaminer
- og hvad de gør for helbredet 
og immunsystemet

Exlibris Media. 160 sider

Få en hurtig, enkel og overskuelig 

indgang til alle de vigtigste vitami-

ner og mineraler, samt tips til de 

vigtigste kostkilder. For alle, der 

interesserer sig for sundhed og 

ernæring.

61.26

Jensen, Kirsten Marie Juhl

Skal I ikke snart have nogen 
børn? - 9 år, 1 spontan abort,
1 graviditet uden for livmoderen, 
9 fertilitetsbehandlinger

Sort Kat. 180 sider

For rigtig mange danske par og 

enlige lader storken vente på sig. 

Er fertilitetsbehandling noget du 

overvejer eller gennemgår, vil du 

kunne spejle dig i denne fortælling, 

der desuden er oplagt læsning for 

venner, familie og pårørende.

61.31

Kamber, Mikael

Gå godt - en bog om trivsel, 
eksistens og gangarter

Politiken. 267 sider

En oplysende og underholdende 

beretning om menneskets evolutio-

nære historie og en god fortælling 

om gang og trivsel. Til alle, der 

holder af at læse om menneskets 

historie og som gerne vil inspireres 

til at gå mere.

61.36

LePera, Nicole

Gør dig fri af fortiden
- sådan giver du slip på dine 
mønstre og bliver dig selv

Borgen. 314 sider

Selvhjælpsbog med instruktion i 

meditation, visualisering og mentale 

øvelser til afhjælpning af dysfunk-

tionel adfærd og stress. Til dem, der 

vil forstå sit skadede indre barn og 

forsøge at hele sig selv.
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61.36

Thomsen, Pernille

Børns mentale sundhed
- når nervesystemet er
på overarbejde

Gad. 96 sider

Handler om, hvordan vi hjælper 

børn med ondt i maven, dårlig 

søvn, indre uro, kvalme, hovedpine 

m.m. Kan læses af såvel forældre 

som fagpersoner.

61.612

Tirsbæk, Herluf m. fl.

Da døden blev aflyst
- 40 år med aids

Ordskælv. 175 sider

Otte hiv-positive personer, seks 

mænd og to kvinder, fortæller 

åbenhjertigt om deres liv og om at 

leve med sygdommen.

61.6422

Dixen, Eva

Som et espeløv
- en lille bog om traumer, og 
hvordan man ryster dem af sig

Muusmann. 132 sider

Med udgangspunkt i egne ople-

velser formidler forfatteren trau-

meforskning på en lettilgængelig 

måde til alle med interesse for at 

forstå og arbejde med følelser, der 

giver ubehag. Teori og eksempler 

følges op af enkle kropsøvelser 

der har en frigørende effekt på 

traumer.

61.643

Jensen, Mia Keller

Stemmerne siger, at jeg skal
- en beretning om at leve med 
skizofreni, og kampen mod 
selvskaden

Skriveboblen. 309 sider

Da Mia var 5 år begyndte der at 

poppe stemmer op i hendes hoved. 

En barsk personlig beretning om 

et liv med paranoid skizofreni til 

læsere med interesse for psykisk 

sygdom.

64.15

Olvenmark, Hanna

Nemme grønne uger
- til under 300 kroner

Turbine. 187 sider

Grøn kogebog til både vegetarer, 

veganere - og alle andre, der gerne 

vil leve mere grønt, mere sundt og 

ikke mindst billigt.

TEKNIK

62.9

Hansen, Ole Steen 

Danmarks flyvehistorie
- Fra Ellehammer til Airbus

Turbine. 421 sider

Flot illustreret bog om dansk fly-

vehistorie fra Ellehammers første 

forsøg i 1906 til de nyeste Airbus 

A350'ere.

MAD OG DRIKKE

64.12

Robertson, Chad

Brødbog
- nytænkning af fremtidens 
kornsorter, meltyper og
hævemetoder

Lindhardt og Ringhof. 363 sider

Er du allerede godt i gang med 

brødbageriet, så får du her et skub 

mod brød i verdensklasse baseret 

på de nyeste teknikker og med et 

hav af gode opskrifter at prøve dem 

af på. Til brød-entusiasten og piz-

zabageren.

64.15

Aarstidernes firma

Signaturretter
- Aarstidernes favoritter

Lindhardt og Ringhof. 197 sider

Aarstidernes bud på 60 nye klas-

sikere. Opskrifterne er skabt ud fra 

Aarstidernes værdier og henven-

der sig til alle, der gerne vil gøre 

mere ud af det grønne køkken og 

eksperimentere med sæsonernes 

råvarer.
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64.17

Sams, Anette

Kålhydrater
- gør kål på overvægt,
insulinresistens og sukkertrang
Gyldendal. 200 sider

Til læsere, der ønsker at blive 

klogere på, hvorfor kål er sundt og 

som ønsker inspiration til at spise 

mere kål i hverdagen.

64.909

Jacobsen, Johannes m fl

Stamsteder
Salvador. 655 sider

"Stamsteder" oser af smøger og 

bajere. Der er "brun" stemning 

fra Københavns og Frederiksbergs 

gamle beværtninger. Portrætterne 

vil fornøje alle, der har et blødt 

punkt for værtshuskulturen i 

Danmark.

SY-STRIK-KREA

64.61

Khounnoraj, Arounna

Visible mending - reparér, forny 
og genbrug dit yndlingstøj

Turbine. 160 sider

Moderne guide til reparation og 

fornyelse af tøj, lagt i hænderne på 

en tekstilkunstner. Til forbrugsbe-

vidste læsere, der kan håndtere en 

nål eller symaskine.

64.65

Strohhammer, Sascia Anna

Hæklet tilbehør, pynt og gaver
Legind. 124 sider

Forskelligartede hæklede projekter 

til hjemmet og til beklædning, der 

kan laves af både nybegyndere og 

øvede.

74.901

Lecouffe, Justine

10 trin til at tegne hunde
- tegn over 50 hunde
med 10 simple trin

Turbine. 128 sider

Skøn, sød og sjov tegnebog der 

viser, hvordan man i 10 trin kan 

tegne mange forskellige hundera-

cer, både voksne hunde og hvalpe 

i forskellige positurer. For alle der 

elsker at tegne.

76.9

Kruse, Betina Houlind

Forårsperler - 33 naturmønstre
DreamLitt. 275 sider

Foråret kommer, og det er tid til at 

finde perleplader og perler frem. 

Lav de skønneste perleplader med 

forårets motiver, fx sommerfugle, 

blomster og frøer. For alle, der 

elsker at nørkle med perler.

KUNST-FOTO
-ARKITEKTUR

70.86

Bendix, Jane m. fl.

Arken - de første 25 år
Gad. 288 sider

Coffee table-bog, der fortæller 

museet Arkens 25-årige histo-

rie. For dem, der har interesse i 

moderne kunst.

70.86

Rasmussen, Mona

Danskernes billedskat
- landskab og bebyggelse
- katalog

Nationalmuseet, Rhodos. 277 sider  

Katalog over godt 450 malerier 

og tegninger fra Nationalmuseets 

Nyere Tids kulturhistoriske bil-

ledsamling. Billederne viser 

landskaber og bebyggelser og er 

en vigtig kilde til hvordan dansk 

kulturlandskab og dansk arkitektur 

så ud i tidligere tider, især fra 1700 

og frem.
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99.4 Gauguin, Paul

Friborg, Flemming

Gauguin - mesteren, monsteret 
og myten

Strandberg Publishing. 315 sider

Kunstnerbiografi til dem med aka-

demisk interesse i kunsthistorien, 

mere specifikt modernismen og 

Paul Gauguin.

99.4 Chardin, Jean-Baptiste Siméon

Proust, Marcel

Chardin & Rembrandt
Virkelig. 18 sider

Marcel Proust fører i et kort essay 

læseren med ind i en række male-

rier af den store stillebenmaler 

Jean-Baptiste Siméon Chardin og 

viser, hvordan Chardins malerier 

kan "åbne den virkelige verden 

for os", og lære beskueren at 

værdsætte skønheden ved "det 

beskedne liv". For de særligt 

kunstinteresserede.

OM SPORT, MUSIK OG 
FILM

99.4 Malling, Otto

Garnæs, Mikael

Otto Malling - 1848-1915
Multivers. 142 sider

Otto Maling (1848-1915) var en af 

Danmarks store klassiske kom-

ponister. Han fandt sine egne veje 

via interesse for moderne musik, 

hvilket man præsenteres for i 

bogen.

99.4 Sjostakovitj, Dmitrij

Lassen, Mikkel Thrane

Sjostakovitj - en sovjetkunstner
Multivers. 594 sider

Den hidtil mest omfattende biografi 

om Dmitrij Dmitrijevitj Sjostakovitj 

på dansk og en stor læseoplevelse 

for interesserede i klassisk musik.

99.4 Bruckner, Anton

Ryom, Peter

Anton Bruckner - liv og værk
Multivers. 361 sider

Grundig og velskrevet biografi. Med 

analyser af Anton Bruckners liv 

og særligt musikalske produktion 

- herunder de mange forskellige 

versioner af værkerne.

LITTERATURHISTORIE 
OG SPROG

81.65

Mai, Anne-Marie

Litteraturland - en GPS
Hans Reitzel. 463 sider

Overblik over og sammenhænge 

mellem 157 udvalgte danske lit-

terære værker fra de sidste 50 år. 

Inspirationsbog til både studerende 

i dansk og litteratur, deres under-

visere og almindelige læsere.

HISTORIE

30.1757

Nielsen, John Vagn

Bofællesskabet Trudeslund - fra 
idé-, planlægnings- og byggefa-
se til 40 års levet bofællesskab

Frydenlund. 163 sider

Trudeslund er et af Danmarks 

første bofællesskaber, grundlagt i 

1981. En af de oprindelige indflyt-

tere fortæller om bofællesskabets 

historie fra idé til realitet, beboer-

nes hverdagsliv og fremtiden for 

boligformen.

94.41

Ingemann Sørensen, Erik

Krigens sidste dage
- fortællinger om Det Tredje 
Riges sammenbrud

Gyldendal. 286 sider

Kom tæt på 2. verdenskrigs sidste 

dage i interviews med nazister 

som Werner Best, Albert Speer 

og Hitlers efterfølger, storadmiral 

Karl Dönitz.

99.4 Frederiksen, Erling

Kragh, Jesper Vaczy

IQ 75
- Erling og åndssvageforsorgen

Gad. 342 sider

Historien om åndssvageforsorgen i 

1900-tallet og om Erling og andre, 

som har været anbragt. Til fagfolk, 

pårørende til udviklingshæmmede 

samt interesserede i barske livs-

historier.
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99.4 Geirmund Hel-skind

Bergsveinn Birgisson

Den sorte viking
Gyldendal. 431 sider

Myter og legender om den sorte 

viking Geirmund Helskind, der 

levede på Island i 800-tallet. 

Forfatteren er i toogtredivte led 

fra sin tipoldefar slægtning til den 

mystiske og betydningsfulde skik-

kelse i Islands historie. For læsere 

af sagaer og krøniker.

99.94 Kofoed

Kofoed, Dorte

Gå på rov i dit familietræ
- bliv familiens historiefortæller

En bog om slægtsforskning, der 

formidler glæden ved at udforske 

sine familierødder, genopdage og 

som her skabe kontakt til nogle 

af dem.

BIOGRAFIER OG 
ERINDRINGER

99.4 Elbæk, Uffe

Elbæk, Uffe

Et liv
Ti Vilde Heste. 541 sider

Uffe Elbæk har aldrig været bange 

for at skille sig ud fra mængden og 

fortæller ærligt om et liv ud over 

det sædvanlige. En politisk biografi 

som favner bredt og langt ind i Uffe 

Elbæks privatliv.

99.4 Margrethe. II. dronning af Danmark

Juhl, Helle

Skal man neje? - 21 fortællinger 
om danskernes dronning

Lindhardt og Ringhof. 290 sider

Personlige fortællinger om 

Dronning Margrethe II i anledning 

af hendes 50 års regentjubilæum. 

Til alle, der holder af at læse 

om Kongehuset og Dronning 

Margrethes virke som regent.

99.4 Mikkelsen, Ejnar

Mikkelsen, Ejnar

Farlig tomandsfærd
Gyldendal. 350 sider

Den dramatiske beretning om 

en farlig slæderejse og tre års 

overvintring i ensomhed på 

Alabama-ekspeditionen i Grønland 

1909-1912.

FILM OG TV-SERIER

The Comeback trail
SF Film. 1 time 39 minutter

En aldrende filmskaber skylder 

penge til mafiaen. Han udtænker 

en plan, som involverer en lige så 

aldrende, men langt fra færdig 

filmstjerne og et spektakulært for-

sikringssvindelnummer.

Simon & Malou
Scanbox Entertainment. 1 time 30 minutter

To stærke modsætninger mødes 

da den ambitiøse svenske advokat 

Malou mod sin egen fri vilje lader 

den tidligere lejer, Simon, bo et 

par dage ekstra, imens han pakker 

sine ting.

Skyggen i mit øje
SF Studios. 1 time 38 minutter

København, 1945. Englænderne 

planlægger at bombe Shellhuset. 

Det bliver starten på en kæde af 

tragiske hændelser. Krigsfilmen 

møder dramaet og katastrofefil-

men.

Venuseffekten
Scanbox Entertainment. 1 time 40 minutter

Liv lever i tæt symbiose med sine 

forældre i provinsen. Da hun møder 

den lesbiske kunstner Andrea, går 

det op for hende, at kærligheds- 

og familieliv ikke kommer i en 

bestemt form.

SPIL

Elden Ring
Bandai Namco Europe. (Playstation 4)

Den magiske Elden Ring er knust 

og spredt ud over hele verden. 

Som en af "The Tarnished" er du 

hidkaldt til The Lands Between for 

at samle ringens dele og blive den 

nye hersker.
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Infernax
Merge Games. (Playstation 4)

Ridderen Lord Alcedor vender hjem 

fra korstogene blot for at opdage, 

at mørke kræfter har overrendt 

hans hjemland. Dæmoner og de 

levende døde hærger landet og kun 

Alcedor kan stoppe dem.

E-BØGER FRA 
EREOLEN

Se på dit biblioteks hjemmeside, 

hvor mange e-bøger du kan læse 

hver måned. 

Hedman, Johanna

Trioen
Turbine

Thora, Hugo og August kommer fra 

tre forskellige verdener. Da Hugo 

flytter til Stockholm for at studere 

bliver han venner med Thora og 

August. De tre bliver tæt knyttet, 

men balancen i venskabet er svær.

Houllebecq, Michel

Lanzarote
Vinter forlag

Da vores navnløse fortæller indser 

at nytårsaften sandsynligvis vil 

blive fuldstændig mislykket, præcis 

som den plejer, beslutter han sig 

for at booke en uge sydpå i solen.

Johansson, Vilma Sandned

Tænk ikke på mig
Gutkind

Roman om at være teenager, sam-

tidig med, at ens mor konstant er 

ved at dø, men bliver ved med at 

være i live. En sand og livsbekræf-

tende fortælling om kærlighed, 

latter, ensomhed og sorg. Og om 

følelsen af hverken at turde give 

eller bede om hjælp.

FILM FRA 
FILMSTRIBEN

Se på dit biblioteks hjemmeside, 

hvor mange film du kan streame 

hver måned.

Japanske fortællinger
Neopa Fictive. 1 time 57 minutter

Tre kortfilm hvor tematikkerne 

blandt andet er tilfældighed, sex, 

kærlighed, ensomhed, identitet og 

begær. Filmen vandt Sølvbjørnen 

på Berlin International Film 

Festival 2021.

The man who sold his skin
Tanit films. 1 time 40 minutter

Sam Ali, en ung følsom og impulsiv 

syrer, flygter til Libanon for at und-

slippe borgerkrigen i hjemlandet. 

For at kunne rejse til Europa og 

leve med sit livs kærlighed, accep-

terer han at lade sin ryg tatovere af 

en af verdens mest banebrydende 

samtidskunstner.

So long Marianne
Palm tree universal. 1 time 39 minutter

Musikalsk film om de inspirerende, 

kærlighedsfulde år i Leonard 

Cohens liv, før han springer ud 

som først romanforfatter og senere 

som sanger og sangskriver.

Supernova
Quiddity films. 1 time 34 minutter

Supernova er en ægte kærlig-

hedsfilm med rørende øjeblikke 

og stilfærdig humor. Colin Firth og 

Stanley Tucci leverer pragtpræ-

stationer i rollerne som to men-

nesker, der får sat kærligheden til 

hinanden på prøve.

Und Morgen die ganze Welt
Seven elephants. 1 time 51 minutter

Et stærkt drama om søgen efter 

mening i den yderste venstrefløjs 

anti-fascistiske grupperinger.
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