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Danske romaner

Fortuin, Katja

Hultén, Martin

Kjædegaard, Lars

Et sted kaldet frihed

Alberts historie

Lang dag mand

Dall, Mia

Ejner. 319 sider

Vakkelvorn. 191 sider

Gyldendal. 130 sider

Frank

Maria vokser op i 1970'erne med

Ingeniøren Albert tænker tilbage

En såkaldt autoroman af forfatter

Lycius, Gladiator. 146 sider

hippier og kollektiv, men hun føler

på Valentina og forholdet til hende,

Lars Kjædegaard, som med ned-

En autofiktiv depressionsgyser

ikke, hun passer ind. En barsk

litteraturen og kunsten.

slag i sit private og professionelle

om kvælende samfundssystemer,

fortælling om omsorgssvigt fra

liv fortæller om skæve og skelsæt-

autoriteter og et sønderrevet ønske

systemet og ens nærmeste.

tende begivenheder. Et kig ind i

om forandring.

Kjædegaards univers.
Grünfeld, Katrine

Værelse samlet af kvinder
Grif. 279 sider

En 50-årig kvinde forlader sin
mand, flytter ind hos sin veninde
og forsøger senere at skabe en ny
tilværelse for sig selv og sine teenagebørn i et nyt hjem.

Hesselholdt, Christina

Høgh, Lisbeth

Feje blade sammen
op mod vinden
Damsø, Mads

People's Press. 206 sider

De satte os fri - en danmarkskrønike om frihed og fred,
fruentimmere og folkestyre

Solitaire

Nu er Camilla og resten af sel-

Historia. 460 sider

Forlaget Forår. 400 sider

skabet tilbage. De fem venners

Serie bestående af to bind.

Flammernes bytte - tragedien
på Balkan 1927 til 1945

Den eksperimenterende forfatter

livslange venskaber sættes på en

Fra 1888 til 1915 forsætter ægte-

Forfatterskabet.dk. 488 sider

Mads beslutter sig for at gå i isola-

prøve. Camillas hest dør, så bry-

parret Bajer deres bestræbelser på

2. del af Alla og klaveret

tion i 365 dage og påbegynder her

der computeren sammen, så dør

at skabe fred i Europa og kæmpe

Med udgangspunkt i en russisk-

en brevkorrespondance med sin

hendes far. Der er en oplevelse af

kvindernes sag i Danmark. Og da

kroatisk families oplevelser i

kæreste. Konceptværk om ensom-

at leve i de sidste tider. Det gælder

der kommer opbrud i samfundet

Sarajevo hører vi om den urolige

hed og parforhold i den digitale

om at glædes, mens man endnu

med det moderne gennembrud,

tid op til nazisternes besættelse af

tidsalder.

kan. Men der er sprækker mel-

står de ikke mere alene med

Jugoslavien og de nationalistiske

lem vennerne, som skændes over

ønsket om et Danmark, hvor

udbrud, det medfører.

tidens altopslugende emner, især

kvinderne også bliver en del af det

om køn og dyrevelfærd.

politiske liv.
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Kvistgaard, Morten

Oscar K.

Schulman, Alex

Cusk, Rachel

Ars moriendi

Overleverne

Jensen & Dalgaard. 65 sider

Lindhardt & Ringhof. 287 sider

Efterskælv
- om ægteskab og skilsmisse

Mesterlig lille bog, der minder

Hvad var det, der skete den skel-

Rosinante. 204 sider

læseren om, at vi alle er døende,

sættende sommer oppe ved øde-

Har alle kvinder en særlig kapa-

og at vi lige så godt kan begynde

gården, som fik en familie til at gå

citet til at hade deres mænd,

at øve os.

itu? Smuk roman om omsorgssvigt,

og har mænd en kapacitet til at

tragedie og sorg.

hade deres hustruer? Intellektuel
romanbiografi om en skilsmisse og

Weitze, Charlotte

Romaner fra
resten af verden

Rosarium
Gutkind. 414 sider

dens efterskælv til et litterært interesseret publikum om relationer
mellem mennesker.

Eventyrlig og vildtvoksende slægtsroman om Johanne og de to døtre

Aakeson, Kim Fupz

Lilly og Viola. Vi møder også pigen

Fangeleg

Hertmans, Stefan

Esther, der har slået rod i skoven.

Gyldendal. 314 sider

Konvertitten

En anderledes roman om naturens,

I og omkring et dansk fængsel fær-

People's Press. 364 sider

cellernes og ikke mindst kærlighe-

des indsatte og ansatte i et hårdt

Forfatteren følger i fodsporene på

dens kræfter.

og på samme tid følsomt miljø.

en vaskeægte kærlighedshistorie

Fyldt med spændinger er der ikke

om den unge kristne Vigdis, der

langt fra den stille hverdag til øre-

af kærlighed til en rabbiners søn

tæver i luften.

forlader alt, hun kender til.

Wung-Sung, Jesper

Kvinde set fra ryggen
Politiken. 454 sider

Ida Ilsted fra Stubbekøbing møder

Nordiske romaner

Ishiguro, Kazuo

i 1890 den store billedkunstner,

Anappara, Deepa

Klara og solen

Vilhelm Hammershøi, som hurtigt

Jacobsen, Roy

Djinn-patruljen på Lilla Linje

Gyldendal. 346 sider

frier til hende, hvorefter hun over

Politiken. 366 sider

Klara er en KV (Kunstig Ven) af

Da en skolekammerat forsvinder,

en lidt ældre model, men uhyre

nerens hustru, assistent, og ikke

Manden som elskede Sibirien
- en sommerfuglesamlers
erindringer fra Østsibirien

vil 9-årige Jai opklare sagen som

observant, hjælpsom og intelligent,

mindst: vigtigste motiv.

Turbine. 282 sider

detektiv, men legen bliver til alvor,

både i butikken, og senere som ven

Følg med på den tyske botaniker

da flere børn forsvinder fra det

for den syge teenagepige Josie i

Fritz Dörries' 22 år lange rejse

indiske slumkvarter.

hendes hjem.

de næste 25 år lever som kunst-

rundt i Sibirien på evig jagt efter
sommerfugle, dyr og artefakter til
videnskabelige samlinger i Europa.
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Rushdie, Salman

Vila-Matas, Enrique

Holm, Lasse

Jensen, Martin

Quichotte

Kassel trodser enhver logik

Før sidste akt

Fangst

Gyldendal. 476 sider

Underskoven. 334 sider

Politiken. 419 sider

Klim. 259 sider

Pikaresk og tragikomisk roman

Gribende og smuk roman om en

Johan Gebhard Harboe findes

Laust Palk er pensioneret agent.

om den fallerede handelsrejsende

forfatter, som på godmodig vis nar-

myrdet en kold nat i 1800-tallets

Men en speciel sag river den

Quichotte, der er på roadtrip gen-

res til at deltage i en international

København. Politiet tror, at det er

gamle ræv tilbage i manegen. En

nem USA og sin egen fantasi.

kunstudstilling.

selvmord, men er det nu også det?

ægte spændingsroman med træk

Nattevægteren Jern-Hansen, dra-

fra spiongenren, denne gang i en

matikeren Johan Ludvig Heiberg

dansk setting.

Sainz Borgo, Karina

Wilson, Rohan

og skuespillerinden Johanne Luise

Nat i Caracas

Menneskejægerne

Pätges hvirvles alle ind i mysteriet.

Gyldendal. 231 sider

Feldtfos. 267 sider

Følsom og gribende roman om

I Tasmanien i 1829 leder John

kvinden Adelaida Falcón, som både

Batman en gruppe mænd ud for at

må tage afsked med sin mor og

fordrive øens oprindelige befolk-

samtidig se sit land, Venezuela,

ning. Med løftet om rigdom og land

hærget af revolution. En dybsindig

er de villige til at sætte alt på spil.

og refleksiv roman, som har meget

En barsk og bevægende fortælling.

på hjerte.

Velasco, Stefanie de

Danske krimier og
spændingsromaner

Ikke en del af verden
Straarup & Co. 372 sider

Gammelgaard Madsen, Inger

Esthers forældre er specialpione-

Veganeren

Kjædegaard, Lars

rer for Jehovas Vidner, og hendes

Farfalla. 405 sider

Jakob, Nis

Gyldendal. 266 sider

dagligdag er præget af deres

14. del af en Roland Benito og Anne

Dødens engle

14. del af En Anita Hvid og Thor Belling-

religiøse overbevisninger. De flytter

Larsen-krimi

Jakobs Press. 339 sider

krimi

pludseligt midt om natten til fade-

De blodige lig af tre dyreaktivister

Simon er netop løsladt fra fængslet

Forskellige mennesker i Aarhus

rens barndomshjem i det tidligere

dukker op på Store Torv i Århus

og vendt tilbage til sin fødeegn.

får telefonopkald om ulykker og

DDR.

under det, der skulle have været

For 10 år siden blev han dømt for

død i den nærmeste familie, men

en fredelig demonstration for dyre-

et voldsomt mord på sin kæreste,

det viser sig bare at være chikane.

velfærd. Politikommissær Roland

men indbyggerne har langt fra

Eller er der noget om snakken?

Benito får sammen med sit team

tilgivet ham.

Drabsefterforskerne Anita Hvid og

Løgn i din hals

til opgave at efterforske sagen.

Thor Belling fra drabsafdelingen i
København kommer kollegerne i
Aarhus til undsætning.
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Plaetner, Pernille

Udenlandske krimier

Frennstedt, Tina

Hundeungerne

Cold case - Hovedvej 9

Grønningen 1. 349 sider

Bley, Mikaela

Gyldendal. 397 sider

Den midaldrende politibetjent

Pigerne uden navn

2. del af en Cold case-krimi

Martha Munk, som bor i en lille,

People's Press. 359 sider

Kan drabene på to kvinder i Skåne

dansk provinsby, der pludselig

4. del af Ellen Tamm-krimi

hænge sammen med et uopklaret

hærges af en stribe mord.

Journalist Ellen Tamm kommer på

drab på en ung mand for 15 år

sporet af historien om et hovedløst

siden? Politiet i Malmøs afdeling

lig, fundet i en sø tæt på hendes

for cold cases er lukningstruet og

barndomshjem.

må nu vise, hvad den dur til.

Buchholz, Simone

Mexicoring

Castillo, Linda

DreamLitt. 237 sider

Ude i kulden

3. del af en Chastity Riley-krimi

Hr. Ferdinand. 345 sider

Følg historien om statsanklageren

12. del af en Amishkrimi med Kate

Chastity Riley, hvor en række bilaf-

Burkholder-krimi

brændinger i Hamburg ender med

Amish-manden Adam og hans tre

et udstødt klanmedlems død.

børn finder en blødende kvinde i
sneen. Hun vil have fat i politibetjent Kate Burkholder, men hvad

Theils, Lone

De usynlige

Börjlind, Cilla

Lindhardt og Ringhof. 293 sider

Det kolde guld

5. del af en Nora Sand-krimi

Gyldendal. 405 sider

Under en ferie i Danmark bliver

6. del af en Rönning og Stilton-krimi

Connelly, Michael

Faldesyge

Nora Sand vidne til et drab, der

Et lig bliver fundet i sneen i det

Første advarsel

Grønningen 1. 395 sider

viser sig at have forbindelse til

nordlige Sverige, og politibetjenten

Klim. 355 sider

1. del af En Agnes Tveit-krimi

Storbritanniens absolutte elite.

Olivia Rönning får ansvaret for

3. del af en Jack McEvoy-krimi

Under ekstremssportsugen i Voss

gruppen, der skal opklare mordet.

Journalisten Jack McEvoy indblan-

styrter en faldskærmsudspringer

Det bliver en vanskelig sag, der

des i en mordsag, fordi han har

til jorden. Da det viser sig, at hen-

trækker tråde tilbage i tiden.

haft en affære med et offer for en

des faldskærm er saboteret, star-

seriemorder. Fælles for ofrene er,

ter lokaljournalisten Agnes Tveit

at de har haft kontakt med et DNA-

sin egen efterforskning.

skjuler den blødende kvinde?
Fuglehaug, Randi

firma. Læsere af hårdkogte krimier
kan glæde sig til denne velresearchede og realistiske pageturner.
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Griffiths, Elly

Schepp, Emelie

Thorsteinsson, Tommy

Kvinden i blåt

Ni liv

Falkeblik

Gad. 358 sider

Hr. Ferdinand. 347 sider

Superlux. 326 sider

8. del af En Ruth Galloway-krimi

6. del af en Jana Berzelius-krimi

3. del af en Anna Blaafalk-krimi

Følg arkæologen Ruth Galloway,

En ung mand fra det kriminelle

Politiet får sin sag for, da terror

som denne gang bliver rodet ind i

bandemiljø sprænges i luften på

truer et ukendt mål i Danmark.

opklaringen af en sag om en ung

YouTube. Sagen skal opklares af

Anna Blaafalks nemesis, Sara

smuk kvinde, som findes kvalt på

politiet i Norrköping med hjælp fra

Berg, viser sig at have en finger

en kirkegård.

Jane Berzelius.

med i spillet.

Hunter, Cara

Wendeberg, Annelie

Ingen udvej

Løvens parringsleg

Gad. 368 sider

Jungstedt, Mari

mellemgaard. 258 sider

3. del af en Oxford-krimi

Inden skyerne kommer

4. del af En Anna Kronberg-krimi

En kvinde og hendes to børn findes

People's Press. 288 sider

Anna arbejder som sygeplejerske i

indebrændte. Manden i huset er

1. del af Malaga-serien

et slumkvarter og får pludselig en

forsvundet. Hvem har villet fami-

Vi følger kriminalbetjenten, Hector

dag uventet besøg af tyven Garret,

lien til livs? Er det den forsvundne

Correa, som skal opklare mordet

som er såret, og som hun bliver

ægtemand eller en udefrakom-

på en tilsyneladende alminde-

tiltrukket af. Handlingen foregår i

mende? Til alle, der værdsætter en

lig familiefar. Krimien foregår i

1890'erne.

god blanding af krimi og domestic

Malaga.

noir.
Sten, Viveca

Wolf, Klaus-Peter

Ragnar Jónasson

Offermageren

Østfrisersynder

Jansson, Anna

Mørket

Alpha. 444 sider

mellemgaard. 480 sider

Datter savnet

Gad. 322 sider

1. del af Mordene i Åre

1. del af en Ann Kathrin Klaasen-krimi

People's Press. 415 sider

Første del i en trilogi om den

Skisæsonen er lige gået i gang

En tysk politikommissær jager en

For fem år siden forsvandt poli-

islandske politikvinde Hulda, der

i Åre, da et blåfrossent lig bliver

skræmmende seriemorder og må

tikommissær Kristoffer Barks

vil nå at opklare et mord mere 14

fundet i en skilift. Hvem er det, og

undervejs konfrontere "spøgel-

20-årige datter sporløst ved en stor

dage inden pensionen.

hvordan er det havnet der? Det

serne" i sin egen fortid. Guf for alle

sø. Sagen blev lukket, men Bark

bliver op til Daniel, Hanna og Anton

krimilæsere.

har ikke opgivet at finde hende på

at finde ud af.

trods af de omkostninger, det har
haft for ham.
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Udenlandske
spændingsromaner

Kærlighed og
underholdning

Fitzek, Sebastian

Patienten
Gutkind. 361 sider

Bauer, Belinda

Max på seks år bliver bortført. Da

Colgan, Jenny

Exit

hans bortfører bliver indlagt, gør

Jentas. 349 sider

Maxs far alt, hvad han kan for at

Den lille butik med de
nye begyndelser

75-årige Felix Pink er frivillig i den

finde ud af, hvad der er sket med

Cicero. 476 sider

hemmelige organisation "Exiters",

Max, men intet er, som det ser ud.

Engelske Zoe flytter til Skotland

der yder passiv dødshjælp ved at

Brutal og udspekulereret spæn-

med sin lille søn. Det kan vel ikke

våge over uhelbredeligt syge, der

dingsroman.

være så svært at sælge gode bøger

tager deres eget liv. En dag går det

og så lige at få sat skik på en flok

dog helt galt.

uopdragne børn og en verdensfjern
godsejer? Hjertevarm fortælling

Hausmann, Romy

Kære barn

Penny, Louise

om en ny chauffør bag rattet i bog-

Superlux. 333 sider

Det smukke mysterium

bilen kendt fra "Den lille butik med

En kvinde på flugt fra en årelang

Hr. Ferdinand. 475 sider

de lykkelige slutninger".

kidnapning påkøres og ender på

8. del af Armand Gamache-serien

hospitalet. Med sig har hun et

Idyllen brydes i et afsidesliggende

intelligent, men mærkværdigt

kloster i Canada, da en munk fin-

Dillon, Lucy

barn. Hvem er de, hvem er kidnap-

des myrdet. Kriminalkommissær

I medgang og modgang

peren? En thriller med gåsehuds-

Gamache skal forsøge at finde

Zara. 400 sider

effekt til domestic noir-læsere.

morderen, men alle taler udenom.

En enkelt SMS tager få sekunder
at sende og læse, men den kan
stadig være skæbnesvanger. Især

Kutscher, Volker

Silva, Daniel

hvis indholdet er livsændrende, og

Den hemmelige orden

du træder ud foran en bus, mens

Child, Lee

Dem der faldt i marts
- Gereon Raths femte sag

HarperCollins. 399 sider

du læser det.

Gæsten

Lindhardt og Ringhof. 622 sider

Chefen for Israels efterretningstje-

Jentas. 445 sider

5. del af Gereon Rath-serien

neste, Gabriel Allon, bliver tvunget

En Jack Reacher-thriller

Året er 1933 og den tyske krimi-

af sin kone til at tage på ferie i

Gilbert, Elizabeth

Jack Reacher bliver samlet op af

nalassistent Gereon Rath er netop

Venedig. Men da paven dør, bliver

Kvindernes by

FBI, da han passer til profilen på

begyndt at efterforske mordet på

Allon involveret i kampen mod en

Gad. 430 sider

den seriemorder, de jager. Da et

en tysk hjemløs krigsveteran. Men

international konspiration.

Den unge Vivivan bliver slået bag-

mordoffer mere dukker op, bliver

nazisternes stadige magtover-

over, da hun ankommer til den

Reacher forfremmet fra mistænkt

tagelse gør livet svært for Rath.

glitrende teaterverden i New York i

til konsulent.

Serien bag den populære tv-serie.

1940. Sikke et liv, man lever der!

Babylon Berlin.
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Owetz, Eli Åhman

Quinn, Julia

Brevet i bogbussen

Et uforglemmeligt frieri

HarperCollins. 361 sider

People's Press. 320 sider

Malin er midt i livet og mangler

5. del af Familien Bridgerton

nærhed og kærtegn i sit ægteskab.

Eloise Bridgerton får et uventet

Hun skriver sine tanker ned og

frieri med posten og beslutter sig

glemmer brevet i en biblioteksbog.

for at mødes med manden, der har

Da Erik finder brevet i bogbussen,

vundet hendes hjerte - men er han

bliver han nødt til at svare på det.

ligesådan i virkeligheden?

Young Adult

Valpy, Fiona

Syersken fra Paris
Klingberg, Ewa

Cicero. 333 sider

Sølvtøj og sød musik

Da Harriet finder en æske med

Barmen, Ane

Gad. 365 sider

gamle billeder, har hun endelig

Drømme betyder ingenting

Jeanette er blevet enke efter en

muligheden for at finde svar på sin

Straarup & Co. 207 sider

mand, hun ikke elskede, hun er

families hemmeligheder. Et billede

Skøn ungdomsbog om sorg,

blevet lun på en præst, selvom hun

bringer hende til Rue Cardinale i

ensomhed og ikke mindst venskab

ikke er troende, og svigermor er

Paris og trækker tråde til hendes

og kærlighed. Louise og Tormod

flyttet ind i annekset, selvom huset

mormors liv i 1940'erne.

er bedste venner og måske noget

skal sælges. Der er nok et tage

mere, men så mister Tormod livet i

fat på.

en tragisk ulykke, og Louise lades
Pooley, Clare

15.2

tilbage med sorgen og ikke mindst

Ærlighedsprojektet

Dich, Karen

kærligheden.

Lester, Natasha

Zara. 447 sider

Den hemmelige arv

Den 79-årige kunstner, Julian,

Alpha. 475 sider

beskriver sin ensomhed i notesbo-

Livslang ærlighed:
fortællinger om
de afgørende veninder

Bøcher, Kristina

Smuk og gribende roman, som er

gen "Ærlighedsprojektet". Monica

People's Press. 296 sider

Janus

baseret på historien om mode-

finder bogen på sin cafe og skriver

En bog om venskab mellem kvin-

Forfatterskabet.dk. 156 sider

skaberen Christian Dior og hans

også sine inderste følelser ned,

der i såvel fiktionens som i virke-

Roman om Janus som går i 7.

søster, Catherine, som var aktiv i

inden hun sender bogen videre.

lighedens verden.

klasse. Han er vild med fodbold,

modstandsbevægelsen under 2.

Måske kan hun både hjælpe sig

verdenskrig.

selv og Julian med at finde lykken?

holdkammeraterne og Sofie.
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Let at læse for unge

Clausen, Julie

Roholte, Louise

Besvimer man under vand,
drukner man

Mille - min vej væk fra stofferne
Ungdommens Røde Kors, Gad. 164 sider

61.612

Turbine. 203 sider

Mille har det sjovt sammen med

Vacciner redder liv

Et umage par finder sammen i en

sin noget ældre fætter og hans

Seismo. 23 sider

bizar leg, som de har svært ved at

gruppe af venner. I starten mødes

Hvis vi vil tilbage til vores nor-

stoppe. Men måske kan legen gøre

de efter skole og drikker alkohol og

male liv som før coronavirus, skal

mere for dem, end de aner?

ryger smøger. Men det udvikler sig

befolkningen vaccineres, så vi kan

hurtigt til hash og hårde stoffer.

opnå flokimmunitet, men hvordan
virker en vaccine egentlig? Det bliver man klogere på i denne bog.

Schjødt Larsen, Bjarke

Standby
Turbine. 214 sider

Bregnedal, Birgitte

Hitz, Anja

Niklas har sat sit liv på standby.

Udenfor United – hjemmebane

Flora, sæson 14

Hans bror er dødeligt syg og hans

Nyt Dansk Litteraturselskab, Bibliodan.

ABC. 158 sider

mor har givet op, så alt hænger på

122 sider

Floras konfirmation hænger i en

ham. Der er kun én. som kan få

Humoristisk og underholdende

tynd tråd, da hendes mor får det

ham ud af dødvandet.

letlæsningsbog om fyren Lasse og

dårligt og skrider. Samtidig begyn-

hans mærkværdige fodboldhold.

der hendes bedste ven, Birk, at
opføre sig underligt. Det føles som
at være med i sæson 14 i en tv-

Thomas, Angie
Lee, Stephan

Concrete rose

Bourne, Holly

K-pop confidential

CarlsenPuls. 326 sider

Er vi alle sne-fnug?

Alvilda. 343 sider

Barsk bog om livet i Garden

Nyt Dansk Litteraturselskab, Bibliodan.

Candace er en stille og pligtop-

Heights, hvor bandekriminalitet,

260 sider

Schjødt Larsen, Bjarke

fyldende koreansk-amerikansk

skyderier og handel med stoffer er

Den psykisk sårbare Olivia kommer

Pigecrush

teenager. Hun får en eftertragtet

hverdag. Historien er forhistorie til

på et behandlingssted og møder

Alvilda. 42 sider

elevplads på et k-pop træningsaka-

"The hate u give" af samme forfat-

andre unge i samme situation.

Den lidt mystiske Saga er ny pige

demi i Korea. Nu starter den hårde

ter. Hovedpersonen denne gang er

Sammen får de et andet syn på sig

i klassen, og hun vækker noget i

træning og kampen om at blive

Starrs far, Maverick.

selv og årsagerne til deres skrø-

Maja. Saga er sej og anderledes

belighed.

end de andre. Men hvor bliver hun

valgt til en ny k-popgruppe.

serie, hvor alting bare fucker up.

af efter festen hos Anton?
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Tegneserier

Yann

Christensen, Helene Johanne

Lille Bille

Sammenfald

Denayer, Christian

Zoom 2021. 56 sider

Gladiator. 68 sider

Kontrakten

2. del af Atom Agency

Stærk samling med følsomme

Zoom. 56 sider

Veludført krimitegneserie tegnet i

digte, der kredser om det at være

3. del af Wayne Shelton

humoristisk stil. Detektiverne fra

menneske, og at mennesket er i

Wayne Shelton rejser rundt for at

Atom Agency får til opgave at finde

konstant berøring med verden.

finde arvingerne til dem af hans

den forsvundne ambulancechauffør

folk, der ikke overlevede Missionen,

Lille Bille.

så han kan betale dem de reste-

Drewes, Adam

rende gager. Men der er også

Digte

nogen, der er ude efter Shelton,
som udsættes for det ene attentat
efter det andet.

Kim Larsen?
- spørgsmål til fællesskabet
Cris & Guldmann. 139 sider

Starlin, Jim

Samfundskritisk langdigt, som stil-

Den kosmiske handske

ler en række spørgsmål til og om

Fahrenheit. 270 sider

fællesskabet i Danmark netop nu.

Dodier

Den onde titaner Thanos har

Til samfundsinteresserede og Kim

Pagten. Rovdyr i bur: Komtessen

erhvervet sig guddommelig magt

Larsens fans.

Zoom. 144 sider

og demonstrerer den ved at udslet-

5. del af Jerome K. Jerome Bloche

te halvdelen af universet, men nu

Altid-på-farten-Babette, købmand

går alle superhelte til modstand.

Enheduanna

Dronning over verdens magter

Burhan, fru Rose, madame Zelda
og hele det øvrige brogede per-

Uro. 60 sider

Læs et af verdens første litterære

songalleri er atter på pletten i

Weber, Patrick

disse tre historier, hvor den står på

1066: Wilhelm Erobreren

hukommelsestab med uforudsete

Fahrenheit. 72 sider

Atwood, Margaret

af en tidlig feminist. Et kraftfuldt

konsekvenser, en død kanariefugl

Historisk tegneserie om slaget

Inderligt

og intenst digt, der også handler

og en mystisk sag om et meget

ved Hastings i år 1066, der også

Lindhardt og Ringhof. 143 sider

om dets eget tilblivelse.

værdifuldt maleri fundet på et lop-

danner baggrund for det berømte

En afklarede, filosofisk og

pemarked.

Bayeux-tapet. Jarlen Harald sen-

undrende digtsamling af Margaret

des på en hemmelig mission af

Atwood, der samler op på hendes

kongen, men den ambitiøse mand

skriverier fra 2008-2019. For alle

har planer for, hvordan han selv

slags læsere men især dem, som

skal ende på tronen.

elsker fugle.

værker, som ovenikøbet er skrevet

10

Høeck, Klaus

Nordbrandt, Henrik

13.9

Password

Så en morgen

Greyson, Bruce

Gyldendal. 398 sider

Gyldendal. 60 sider

Høeckske haiku-digte om livet i al

Digte om livets forgængelighed og

sin simple overdådighed. Naturen,

naturens hånlige hævn over det,

Efter - en læge udforsker, hvad
nærdødsoplevelser fortæller om
livet og efterlivet

teknologien, fortidens koryfæer og

der står tilbage, når vi nærmer os

Gyldendal. 295 sider

nutidens kunst, musik og litteratur

døden, men også digte, der ser på

En læge, der har haft uforklarlige

tages til indtægt, mens Høeck van-

livet med en sarkastisk humor og

oplevelser med patienter, har brugt

drer rundt i sit Heartland.

beskriver det med et overdådigt

det meste af sit arbejdsliv på at

sprogligt overskud.

forske i nærdødsoplevelser. Bogen
henvender sig til læsere, der er

Lang, Mikas

Og spøgelser
- (Melanin II) – hjemsøgelser

nysgerrige på menneskesindet og

Tro og tanker

har interesse i de dybere spørgsmål om liv og død.

29.7

Tønnsen, Aminah

OVO. 91 sider

Stærke, følte digte med stor varia-

Koranen - kvinder og køn
- et opgør med århundreders
vanetænkning

tion mellem det identitetssøgende

14.3

og den oplevede virkelighed for

Gray, Kyle

en farvet mand i et hvidt domi-

Engletal - en guide til at forstå
beskederne fra dine engle

Eget forlag i kommission hos Underskoven.

neret samfund. En kunstnerisk
bearbejdelse af det evigt aktuelle

Turbine. 294 sider

Et selvstændigt værk om, hvordan

skisma mellem sameksistens og

Er det ofte de samme tal, der

Koranen og islamisk litteratur kan

racekonflikt.

kommer op, når du ser på klokken

fortolkes - især med henblik på

på telefonen? Så kan det være en

kvinder og køn.

349 sider

besked fra englene, du skal lytte
til. Hvad engletallene betyder fra

Larsen, Marianne

Den morgen jeg tilfældigvis ikke
var et insekt i september

10

0-999 samt et mindre afsnit om

30.172

Kirkeby, Ole Fogh

talbeskeder på digitale ure.

Hirsi Ali, Ayaan

Asger Schnack. 64 sider

Frit bytte - indvandring, islam
og truslen mod kvinder

tøjlesløse digte, der går tilbage i

Hvad kan filosofi?
- handlekraftig indsigt og
indsigtsfuld handlekraft

tiden, ud i naturen og ind i sproget.

Contentpublishing. 207 sider

Ayaan Hirsi Ali fortsætter kampen

Hvad kan filosofien bidrage med til

mod undertrykkelse af kvinder i

det moderne menneske, der i en

islams navn. Bogen kan læses af

postpandemisk verden måske mere

alle med interesse for islamisme

end nogensinde har brug for at for-

og kvinders rettigheder.

Marianne Larsen brillerer med

Politiken. 325 sider

stå fællesskabet såvel som sig selv?

11

Samfund og politik

30.11

30.171

32.17

Vedby Rasmussen, Mikkel

Vendelbo, Lene

Al Aswany, Alaa

Krisesamfundet

LGBT+kampen: Polen

Diktatursyndrome

Information. 213 sider

Jong. 81 sider

Gad. 197 sider

Tankevækkende analyse af corona-

Mange af EUs LGBT+-personer

Skarpt og personligt essay om

krisen og tidens krisetegn.

lever i homofobiske lande. I Polen

diktaturstatens væsen og karak-

anklager politikere og præster

teristika af den kendte egyptiske

LGBT+-personer for at være farlige

forfatter.

30.1662

for deres land. Denne bog henven-

Børnekultur i Danmark
1945-2020

der sig til udskolingen og er velegnet til opgaveskrivning.

Gad 2021. 400 sider

Hvordan blev den nutidige danske
børnekultur til? Hvem gik forrest,
19.08

hvem skabte en børnekulturpolitik

Andersen, Anja C.

og et syn på børns liv og legeuni-

Hvad skal vi med videnskaben?

verser, der stadig holder?

Information. 67 sider

Hvorfor er forskning og ny viden
gennem videnskab vigtig? For

30.171

læsere af videnskabslitteratur og

Engdahl, Horace

dem med interesse for fx samfund

De ubekymrede

og forskningsverdenen.

Jensen & Dalgaard. 107 sider

32.26

Forfatteren Horace Engdahl reflek-

La Cour, Peter

terer over #MeToo-bevægelsen og

Processen mod Inger Støjberg
- retfærdighed eller politisk
heksejagt?

30.11

forholdet mellem kønnene. Vil især

30.172

Midt i en krisetid

vække interesse hos et modent

Solanas, Valerie

Columbus. 206 sider

publikum samt hos yndere af aforismer og fragmentarisk skrivestil.

SCUM Manifest:
Ved Sanne Søndergaard

Peter la Cour. 196 sider

Behandling af fire aktuelle kriser,
som givetvis kommer til at sætte

Grif. 2. reviderede udgave. 90 sider

den opsigtsvækkende sag, der har

deres præg på det 21. århundrede.

Genudgivelse af Valerie Solanas

ført til en rigsretssag mod tidligere

De fire kriser er coronakrisen,

manifest fra 1967 med forord af

Venstre-politiker Inger Støjberg.

demokratiets krise, tillidskrisen

Sanne Søndergaard, som sæt-

samt krisen mellem USA og Kina.

ter teksten i sammenhæng med

Bogen kan anvendes i tværfaglige

feminismen anno 2021. For inte-

projekter, herunder SRO og SRP.

resserede i MeToo-bevægelsen og
feminisme.
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Aktuel bog om det politiske forløb i

32.269 Dansk Folkeparti

Aktier og investeringer

Klima, miljø og natur

Skaberen, taberen, frelseren?
- historien om Dansk Folkeparti

33.24

63.014

Gad. 281 sider

Arendt, Peter

Andersen, Steffen

Gribende og spændende bog om

Aktiehandel og aktieanalyse
- få mest muligt ud af
dine investeringer

Der er nok
- at brødføde 9 milliarder

Gjellerup. 189 sider

Debatbog, der forsøger at kaste

Denne bog giver dig en nyudviklet,

lys over de aspekter af vores mad,

helt unik praktisk handelsmanual

vi normalt ikke tænker på såsom

til, hvordan du kan opnå endnu

ernæringsværdi og metoderne, der

bedre profit på dine aktiehandler.

bruges i industriel madproduktion.

33.21

68.8

Seneca, Anders

Fredbo-Nielsen, Louise

Werborg, Tina

Sæt kursen - sådan lærer du
at investere på 8 uger

Kerneopgaven i krise: bliv
konkret og spar på kræfterne

Lindhardt og Ringhof. 237 sider

Garderobemanifestet
- 10 gode grunde til at
genoverveje dit næste køb

Gode råd til, hvordan du lærer at

People'sPress. 207 sider

neopgaven" anfører forfatter og

35.58

tage hånd om din egen økonomi og

Et opråb til forbrugere om, at vi

foredragsholder Anders Seneca,

Rusland som militær stormagt

komme tættere på økonomisk fri-

skal forholde os mere kritisk til,

der er er af Danmarks skarpeste

Djøf. 403 sider

hed. Forfatteren kommer rundt om

hvilket tøj vi køber, og hvor meget

hjerner på kerneopgaven. Ledere

Nutidens Rusland er en af de

relevante aspekter ved investering

vi køber.

og andre interesserede får her

industrinationer, som bruger flest

for begyndere lige fra psykologiske

penge på sit forsvar, og siden 2008

mekanismer til de praktiske facts,

er landets militær blevet moder-

som hvordan man åbner et depot

niseret i raskt tempo. Samtidig er

og køber sine første aktier.

Dansk Folkepartis storhed og fald.

Aalborg Universitetsforlag. 235 sider

35

Grønningen 1. 143 sider

"Vi har travlt - men ikke med ker-

hans bud på, hvordan kerneop-

Job og ledelse

gaven bliver konkret, så spildtid
mindskes og trivsel øges på
arbejdspladsen.

spændingsniveaet mellem Rusland

33.11

og dets vestlige naboer steget

Freelancehåndbogen

markant. Det giver anledning til

Zara. 267 sider

mange myter og spekulationer

Inspirerende guide til alle, som

både blandt politikere og i den

enten allerede er sprunget ud som

offentlige debat.

freelancer, eller som overvejer de
muligheder og de risici et mere
frit arbejdsliv som freelancer
indebærer.

13

60.1

60.133

30.13

Nørmark, Dennis

Jobbet er dit - sådan veksler
du samtalen til et job

Vienberg, Nadja

LitteraTurpasset. 161 sider

Nadja Vienberg. 289 sider

En headhunter og en karrierecoach

Bliv fortrolig med din krops sig-

Gyldendal. 290 sider

giver her jobsøgende gode råd om,

naler, lev sundere og bliv mere

Debatprovokerende bog, hvor

hvordan man med succes overlever

tilfreds. Bogen kan læses af alle,

forfatteren giver praktiske bud på,

den ofte frygtede jobsamtale og

der ønsker at kvitte slankekure og

hvordan man faktisk bekæmper

scorer det ønskede job.

restriktiv adfærd en gang for alle.

Tilbage til arbejdet
- Sådan bekæmper vi
pseudoarbejde i organisationer

Du burde ingenting

det, han definerer som "pseudoarbejde" i enhver organisation.
Inspiration til både ledere og med-

60.136

arbejder.

Østergaard, Rikke

Vi havde en fest på arbejdet,
men så kom Preben

60.106

60.1

Ledelse på afveje
- når magt og indsigt skilles ad

Den uovervindelige virksomhed

Gad. 212 sider

En guide til at stoppe følelsesmæs-

Gyldendal. 377 sider

Debatbog om ledelse, som kritisk

sig forurening på arbejdspladsen.

Med eksempler fra verdens-

fokuserer på det, forfatterne ser

Henvender sig til både ledere og

kendte virksomheder som f.eks.

som en uheldig udvikling, at ledere

medarbejdere.

Amazon, IKEA, Airbnb, Microsoft

centrerer deres magt samtidig

og Logitech, der har skabt suc-

med, de mister indsigt i den virk-

ces og disruptet hele brancher.

somhed og de processer de har til

Bogen giver ideer til, hvordan

opgave at lede.

Zara. 176 sider

Krop og sundhed
61.267

man opretter nye vækstmotorer,

29.4

Brendborg, Nicklas

ændrer måden, hvorpå produkter

Glue, Kristine Skytte

og tjenester oprettes og leveres, og

60.13

Yoga med omtanke

hvordan man udtrækker maksimal

Palmgren, Anita

Muusmann. 232 sider

Gopler ældes baglæns
- videnskabens svar på
et længere liv

fortjeneste af en forretningsmodel.

Ledelse i en coronatid - skab
nærvær trods fysisk fravær

Filosofien bag yoga, praktiske øvel-

Grønningen 1. 324 sider

ser og hvad yoga kan betyde i hver-

Den naturvidenskabeligt interes-

Lindbak + Lindbak. 133 sider

dagen, er emnerne i denne bog for

serede læser får her den nyeste

Ledere på alle niveauer får her

både nye og øvede yogadyrkere.

forskningsbaserede viden om

inspiration, praktiske værktøjer og

begrebet "antiaging" samt prakti-

gode råd til at være en bedre leder

ske råd om fx kostvaner, motions-

i en virkelighed udfordret af en

rutiner og vigtig social kontakt.

pandemi.
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61.28

61.8

30.1751

Søderberg, Charlotte

Gå og forstå - vejen til den gode
samtale i parforholdet

Muusmann. 205 sider

Din sundhed sidder i munden
- 101 spørgsmål og svar om
mundens og tændernes
betydning for helbredet

At dyrke motion er det vigtigste og

Muusmann. 232 sider

ved at gå og forstå. Den gode

bedste, du kan gøre for at holde din

101 spørgsmål og svar om tænder

samtale er essentiel i et godt par-

hjerne i gang, forbedre den og fore-

og munden, samt de sygdomme

forhold og vejen frem, hvis man vil

bygge fx aldring og sygdomme. For

der kan opstå her og nogle gange

løse eller undgå problemer.

interesserede i hjernens funktioner

påvirke resten af kroppen.

Motioner din hjerne - din
mentale pensionsopsparing

Dansk Psykologisk Forlag. 149 sider

Få et bedre forhold til din partner

og motionens fortræffeligheder.
30.1751

Parforhold

Lagoni, Amanda

At elske er ikke en følelse
- voksenkærlighed, erotik og
kommunikation i parforholdet

61.36

Moe, Karina Helsted

Bodyfulness
- din vej tilbage i kroppen

15.2

Clear, James

Grønningen. 318 sider

Atomvaner - nøglen til at skabe
gode vaner og bryde de dårlige

Myrens. 155 sider

Vejledning til et tættere og stær-

Dafolo WeLearn. 311 sider

Genopdag kroppen og få kontakt

kere parforhold. Kan læses af alle,

Hvad er en vane? Og kan du bruge

til dine indre følelser ved hjælp af

der ønsker at bevare eller styrke sit

din viden om vaner til at blive en

metoden bodyfulness. Til dig, der

parforhold samt undgå skilsmisse.

bedre udgave af dig selv?

trænger til en pause fra tankemylderet.

Personlig udvikling
og psykologi

15.2

Peterson, Jordan B.

13.17

13.6

Hinsides orden
- 12 nye regler for livet

Bay-Hansen, Jesper

Bykær, Jane

Jyllands-Posten. 370 sider

At opdage den anden - med det
ubevidste på arbejde mellem to

Den canadiske psykologiprofessor

Belysning af sygeplejeteoriens rød-

Da jeg mødte dig
- 11 fortællinger om at
finde kærligheden

mellemgaard. 264 sider

rier fra eget liv og praksis med

der og fortsatte relevans i klinisk

People's Press. 233 sider

Kan anbefales til alle, der ønsker

videnskab, politik, filosofi, litteratur

sammenhæng. Henvender sig til

Feel-good bog om 11 danske pars

at blive klogere på forholdet til

og religion og formulerer 12 livs-

sygeplejestuderende på grundud-

første møde, forelskelse og deres

andre mennesker, herunder fx

regler for moderne mennesker, der

dannelsen samt deres undervisere

samliv. For voksne læsere af bio-

parforhold.

er optaget af selvudvikling.

i den teoretiske undervisning og

grafiske kærlighedshistorier.

61.701

Sygeplejens superhelte
- sygeplejeteoretikere der
styrker klinisk praksis
Munksgaard. 213 sider

deres vejledere i klinisk praksis.
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Jordan B. Peterson blander histo-

15.2

Recepten på lykke 2.0
- om kunsten at glædes - også
i krisetider med usikkerhed,
fortvivlelse og frygt

Børn og forældre

61.645

13.2

Forestillingsevnen hos børn
og unge med autisme
- udfordringer og indsatser

Schiøtz, Heidi Karina

Dansk Psykologisk Forlag. 162 sider

Recepter på at udvikle sig og blom-

Hurtige hjerner
- en følelsesmæssig, social og
faglig forældreguide

stre i krisetider, individuelt såvel

Anina Academy. 194 sider

danne forestillingsbilleder. Med

som kollektivt. Til dig, der vil vende

Guide til forældre, der har børn

præsentation af en række teore-

en negativ tankespiral til et positivt

med "hurtige hjerner". Bogens

tiske begreber og fokus på, hvilke

fokus.

fokus er de udfordringer, de 5%

konsekvenser det har i praksis.

mest begavede børn har både på

Henvender sig til voksne, der i dag-

61.643

det følelsesmæssige, det sociale

ligdagen omgås børn og unge med

Korb, Alex

og det faglige område.

autisme i alderen 4-17 år.

Den positive spiral
- en neurovidenskabelig guide
til vejen ud af depression

61.263

Klim. 229 sider

Oldrup, Thomas

Få hjælp til at forstå og håndtere depressionen med denne

Du skal være far - og du har
40 uger til at fatte det

fængende og velskrevne bog. For

Gad. 207 sider

læsere med depression tæt inde

Med udgangspunkt i forfatterens

på livet og alle med interesse for

egne og andre fædres erfaringer

tilstanden.

beskrives, hvordan en far oplever

Ella. 388 sider

Om børn og unge med autisme
og deres nedsatte evne til at

graviditeten. Derudover er der
fakta om fostrets normale udvik-

61.36

Hinge Thomsen, Ulla

61.644

ling, læge- og jordemoderbesøg,

Sårbar - find friheden
i det uperfekte

Godt at vide om angst

moderens udvikling, overvejelser

Psykiatrifonden. 76 sider

om barselsorlov og andre forbe-

61.645

Politiken. 194 sider

Angst er en almindelig, naturlig

redelser.

Pade, Nathalie

Hvorfor er vi sårbare? Er sårbarhed

følelse, men også en sygdomsbe-

Jeg er - om autisme, angst og adhd

en svaghed eller en styrke? Kan vi

tegnelse. Denne lille overskuelige

Natlink. 253 sider

være for sårbare? Bogen drøfter

og letlæste introduktion til angst

Personlig beretning om at være

begrebet sårbarhed og henvender

og angstrelaterede lidelser hen-

mor til et barn med autisme samt

sig til læsere, der søger nuancerne i

vender sig til dig, der har angst

nedslag i andre forældres historier

begrebet for at lære egen sårbarhed

eller kender en med angst, privat

om at have børn med autisme,

at kende og bruge den konstruktivt.

eller arbejdsmæssigt.

angst eller ADHD.
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Mad og drikke

Sy, strik og krea

64.15

Schack, Asta Just

Gorms one pot
- hele måltidet i én gryde

Den mad vi deler
- plantebaserede opskrifter,
der skaber nærvær, nydelse og
glæde omkring bordet

Turbine. 150 sider

Muusmann. 199 sider

Vildmarkssweatre
- varme sweatre til friluftsfolk
& eventyrere

Indbydende kogebog til dem, der

Supersunde vegetariske opskrif-

Turbine. 141 sider

gerne vil lave lækker, hurtig mad

ter, der sætter det hyggelige og

Farverige tykke trøjer til friluftsfolk.

- og slippe for den store opvask.

sociale i fokus, mens tiden udnyt-

Er du en middelgod strikker, der er

Alt det kræver er en god gryde og

tes til samvær og maden laves fra

til vandring, klatring og hunde, er

gode råvarer, og så er man klar til

bunden. Til familien, der gerne vil

at gå ombord i opskrifterne.

inspireres til nærende og bæredyg-

64.5

tige opskrifter.

Rohde Madsen, Maria

Hjemmet

99 minimalistiske husråd
- find glæden ved mindre og gør
din hverdag lettere

64.1

Wisweh, Gorm

64.64

Neumann, Linka

dette strikkebogen til dig.

Muusmann. 160 sider
63.53

Her er 99 minimalistiske husråd til

Engholm, Kirsten

alle aspekter af hverdagen - og livet.

Orangeriet
- historien og planterne

En brugsbog for alle, der gerne vil

Koustrup. 119 sider

i den minimalistiske tankegang.

have (oprydnings)råd med baggrund

Indeholder kapitler om: De oprindelige orangerier, orangerier i
Danmark, orangeriplanter gennem

63.67

64.64

tiden, dyrkning af orangeriplanter

Donaldson, Jean

og orangeriplanter.

Gennem hundens øjne

Vangsøe, Theresa

Turbine. 316 sider

Strikkepinde & spisepinde
- japansk hverdagsmad &
håndstrikkede tørklæder

Ægte glutenfri aftensmad

En enestående indsigt i hundens

Isager. 94 sider

Turbine. 148 sider

indre liv, men også en hjælp til

En kombineret strikke-og kogebog

Kogebog med glutenfrie opskrif-

at foregribe konflikter og opnå et

med japansk inspiration til alle, der

ter på aftensmad. Henvender sig

bedre samarbejde med hunden.

gerne vil strikke, primært sjaler og

primært til glutenallergikere, men

Forfatteren tager nemlig fat på alle

halstørklæder samt lave japansk

her er masser af inspiration til alle

de klassiske problemstillinger og

mad.

andre også.

giver helt konkrete anvisninger til,

64.14

hvordan man kommer dem til livs.

17

74.901

70.96

96

Lecouffe, Justine

Hermansen, Tom

Hansen, Jørgen

10 trin til at tegne mennesker

Her findes et minde

Tegneteknikker til at tegne mænd

Hvor folk færdes
- 50 kunstudsmykninger fra
Ny Carlsbergfondets historie

og kvinder, både portrætter og i

Ny Carlsbergfondet, Strandberg Publishing.

mer her med på en spændende

helfigur i forskellige positurer.

383 sider

rejse rundt i Danmark og besøger

50 enestående værker, finansieret

steder med historiske minder for

af Ny Carlsbergfondet, gennem de

personer, steder eller begiven-

sidste 10 årtier.

heder.

Rundt i Danmark

Rejser

79.66

47.4

Over alle bjerge
- De bedste cykelruter i verden

Rejseklar til Nordspanien

Turbine. 222 sider

Jensen & Lund. 226 sider

Præsentation af de 50 bedste

Rejseguide gennem Baskerlandet,

cykelruter i verden. Med rutekort

Navarra, La Rioja, Cantabrien,

og øjenvidneberetninger om, hvor-

Asturien, Castillien & León samt

dan det er at cykle over disse utro-

Galicien.

lige tinder. For cykelmotionister

Turbine. 128 sider

Kunst, arkitektur
og design

mellemgaard. 631 sider

Kulturhistorisk interesserede kom-

med fascination af de høje bjerge
og læsere af bøger om cykelsport
47.77 Kreta

Gundersen, Kirsten

16.8

Dødens store billedbog

Kretas kløfter

Turbine. 355 sider

46.4 Lolland-Falster

mellemgaard. 155 sider

Hvem er Døden? Hvordan er Døden

Melillo, Anne Pilø

Forfatteren blev efter en ferie

blevet skildret gennem de sidste

på Kreta bidt af øens mange

mange hundrede år? Denne bog

111 steder på Lolland-Falster
som du skal se

blander et spektakulært billed-

Frydenlund. 230 sider

hun udforsket flere af dem. Hun

materiale, da Døden indtager en

Rejseguide med 111 idéer til skæve

beretter levende om de smukke,

central skikkelse i kunsthistorien,

og usædvanlige steder at besøge

udfordrende og til tider farlige van-

med fine tekster.

på Lolland-Falster.

dreture på øen.

smukke kløfter. Gennem årene får

18

og cykeltræning.

Litteraturhistorie
og sprog

Historie

80.8

Skovdal, Henrik

90

Bryld, Carl-Johan

Sig noget seriøst sjovt!
- giv skarpere og sjovere
præsentationer med tips og
tricks fra standupkomikere

37.149

Columbus. 159 sider

En gennemgang af hovedtrækkene

Cochlea. 253 sider

Find inspiration til, hvordan histo-

i verdens historie op til 1914, der

Fagbog til tale- og oplægsholdere

riske genstande kan anvendes i

sammenkobler den verdenshi-

om at få humor ind i mundtlige

historieundervisningen. Hvordan

storiske udvikling med et dansk

oplæg, med inspiration fra stand-

kan en sild, en gul vest eller en

perspektiv.

up komikere.

julekugle udvide måden at arbejde

70 historiske genstande - du
kan bruge i din undervisning

Verden før 1914:
i dansk perspektiv
Systime. 300 sider

med kilder på?

61.49
39.27

Juhl, Helle

Bostrup, Lise

Jutlandia
- krig, kald & kærlighed

Med professorhatten på
- idiomatiske vendinger
med historie

Lindhardt og Ringhof. 287 sider

Historien om det danske hospi-

Bostrup. 108 sider

talsskib Jutlandia og de syge-

Om idiomatiske vendinger i det

plejersker, der var ombord og

danske sprog. Gennemgang af ven-

ydede en humanitær indsats under

dinger og udtryk i en sproglig og

Koreakrigens rædsler.

kulturel kontekst. Der bliver gået

90

i dybden med fx udtryk som "at gå

89.62

fra snøvsen" og "at skrive sig noget

Udtalt - en introduktion til
dansk fonetik

63.9

Den lille verdenshistorie

Kirk, Lars Bo

Hedeskov. 203 sider

Samfundslitteratur. 211 sider

Få styr på din viden om verdens-

Denne bog vil åbne dine ører for

De sidste fiskere
- fiskeriets storhed og fald

en verden af lydlig variation, som

Politiken. 247 sider

og lettilgængelige gennemgang på

du i virkeligheden allerede kender.

En beretning om dansk fiskeri

bare 200 sider.

Bogen vil give dig et grundlag for

siden slutningen af 1800-tallet. Til

at høre de lydlige nuancer i dansk,

alle med hang til gode historier

som det tales i dag, og give dig

og faktuel viden om det barske

redskaber til at beskrive lydene.

fiskerliv.

bag øret".

Skovmand, Sven

19

historien med denne overskuelige

90

92.8

98.2163

Wolter, Jonas

Munck, Aske

Damsgård Andersen, Puk

Den moderne verden

Arabica

Beskrivelse af, hvordan det moder-

Den rystede republik
- hvad i alverden er der
i vejen med Frankrig?

ne samfund i Europa er opstået, og

28B. 159 sider

Arabien’, som Yemen en gang hed.

hvilke historiske faktorer der ligger

Skarp og tankevækkende analyse

Rejsen foregår med fragtskib på

til grund herfor.

af Frankrigs aktuelle situation,

tværs af Middelhavet i fodsporene

midt i et polariseret Europa, med

på Carsten Niebuhrs ekspedition.

en splittet befolkning og store

Mød også Puk Damsgaards ven-

udfordringer.

inde Shifa fra Yemen, som ikke vil

Det ny Forlag. 176 sider

Politikens Forlag 2020. 289 sider

Tag med på rejse til ’Det lykkelige

giftes.
96

Staur, Carsten

Skilleveje
- dansk udenrigspolitik i 250 år
Gad. 398 sider

Historisk fremstilling af Danmarks
udenrigspolitik gennem de sidste
250 år. Gennem en række punktnedslag i vigtige situationer og
91.47

begivenhedsforløb får vi hoved-

Beard, Mary

linjerne i en politik med fokus på

Pompeji - livet i en romersk by

samarbejdsorganisationer, politisk/
religiøse kriser og krigsdeltagelse.

Gad 2020. 446 sider

94.1

Pompejis makabre historie er

Nedergaard, Peter

samtidig en vigtig kilde til viden
omkring oldtidens Romerrige.

Tyskland
- politik, økonomi og samfund

96.8

Bogen er interessant for alle, der

Systime. 263 sider

Sinclair, Kirstine

Landet under landet - rejser i
det gamle Mexicos historie

er nysgerrige på periodens perso-

Behandler både de interne tyske

Karikaturkrisen

Gyldendal. 244 sider

ner, materialer, bygninger, levevis

forhold gennem tiden samt

Aarhus Universitetsforlag. 100 sider

Få indsigt i en spændende og

m.m. Derudover indeholder den

Tysklands internationale position

Bog i serien "100 danmarkshisto-

anderledes verden, nemlig

små fortællinger om de menne-

og relationer til andre magter.

rier". Denne omhandler karikatur-

Mesoamerika, med denne person-

sker, der er fundet begravet under

krisen i kølvandet på Muhammed-

lige beretning baseret på forfatte-

askelagene.

tegningernes offentliggørelse i

rens egne oplevelser.

98.65

Nielsen, Jesper

2005.
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Biografier
og erindringer
99.4 Brodersen, H. C. f. 1891

Brodersen, H. C.

I ildlinjen - H.C. Brodersens
krigsdagbog 1914-1919

99.4 Frost, A. C.

99.4 Haydar, Ihan

Søby, Ib

Haydar, Ihan

Floridas danske pioner
- en dramadokumentarisk fortælling om tomatkongen A.C.
Frost (1846-1924)

Pigen med trommestikkerne

Løfbergs. 363 sider

og karrieren som trommeslager.

Gad. 201 sider

Er du til fortællinger om danske

Krigsdagbog skrevet af H.C.

udvandrere i USA? Så bør du kigge

Brodersen, sønderjyde i tysk krigs-

nærmere på denne dramadoku-

tjeneste, under 1. verdenskrig.

mentariske fortælling om danske-

Dagbogen er skrevet fra indkaldel-

ren A.C. Frost der søgte- og fandt

sen til krigshandlingerne og efterfølgende krigsfangenskab.

Grønningen 1. 283 sider

Velskrevne erindringer om barndommen i Irak, flugten til Danmark

- lykken i USA.
99.4 Cusk, Rachel

Cusk, Rachel

Et livsværk - om at blive mor

99.4 Grundtvig, N. F. S.

Vinter. 251 sider

Koch, Hal

Hudløst ærlig beretning om

N.F.S. Grundtvig

moderskabet. En bog for både

Kristeligt Dagblad. 296 sider

nuværende og kommende mødre.

Genoptryk af biografien om digterpræsten N.F.S. Gruntvig (1783-

99.4 Falch, Michael

1872) og hans betydning for dansk

99.4 Lili

kirke- og kulturliv.

Brinkmann, Svend

Vi er det liv vi lever

Falch, Michael

Over stregen - umodne
manddomserindringer

99.4 Harris, Kamala

Vi er ikke eneforfattere i vores eget

Gyldendal. 280 sider

Harris, Kamala

liv, skriver Svend Brinkmann, som

99.4 Brøgger, Suzanne

2. del af Grænsen

spinder en skæbnelivstråd om

Roed, Susan Skovborg

Velskrevne erindringer af Michael

Det vi tror på
- en amerikansk rejse

Brøgger - Eros' forvandlinger

Falch. Om de seneste år i musike-

Klim. 315 sider

Attika. 131 sider

rens liv, men også med tilbageblik

Forhistorien om kvinden, der blev

3. del af Aspasia og hendes tid

til ungdomsårene.

vicepræsident i USA i 2021. Til

Politikens Forlag. 216 sider

En biografisk læsning af Suzanne

interesserede i USA og amerikansk

Brøggers forfatterskab, især

politik.

den selvbiografiske del, der her
læses som en pendant til Søren
Kierkegaards stadier på livets vej.
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93-årige Lilis liv.

99.4 Molbæk, Manja Fie

99.7

79.41

Vil du låne min bamse, mor?

Andersen, Per

Pang adventures

mellemgaard. 291 sider

Meridiem Games. Buster edition.

Personlig beretning om en ung

Slægtens myter
- fakta og fiktion

kvinde og mor, der rammes af

Danske Slægtsforskere. 220 sider

Ny udgave af klassisk arkade-acti-

blodpropper i hjernen. For alle, der

Mange familier har en god histo-

on. Hjælp to brødre med at redde

har haft pludselig opstået sygdom

rie om slægtens oprindelse.

verden fra en invasion fra rummet.

og krise inde på livet.

Fortællingen handler ofte om sydlandske gener, spanske soldater,
romaer, omrejsende folk, gods-

Nintendo Switch

FILM og TV-SERIER

ejere, grever, baroner, sømænd,
kendte personer og endda konger.
Men hvad er fakta, og hvad er
fiktion?

99.4 Richter, Jonathan

Richter, Jonathan

Ramt af lynet

SPIL

Historia, Freetown. 257 sider

Den tidligere superligaspiller
Jonathan Richter har skrevet en
ærlig og umiddelbar fortælling
om at overkomme en forfærdelig
ulykke og få livet tilbage.
99.4 Nørby, Ghita

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

99.4 Stein, Marianne

Badehotellet: Sæson 7
Scanbox Entertainment. Dvd/Blu-ray

28B. 183 sider

Stein, Marianne

Sommeren 1940. Det er et år siden

En velskrevet og hjertevarm sam-

Sådan én er jeg jo ikke

Amanda overtog hotellet, og alle

talebog mellem Ghita Nørby og

Stein. 303 sider

stamgæsterne kommer igen på

Ulla Terkelsen om de dyrekøbte

Forfatteren blev sygemeldt som

livserfaringer, de har gjort sig.

socialrådgiver efter et uheldigt

79.41

også fået øje på hotellet og begyn-

piskesmæld. Hun fortæller her sin

der at stille krav.

historie og guider samtidig andre

Werewolf - the apocalypse –
earthblood

sygemeldte, der er fanget i syste-

Bigben Interactiv.

met som blot endnu et nummer på

Playstation 4 og 5, Xbox One og Series X

det lokale jobcenter.

Du er varulven Cahal, hvis mål er

ferie. Besættelsesmagten har dog

at bekæmpe firmaet Pentex, der
står bag massiv miljøforurening.
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Ema
Angel. Dvd. 107 min.

Filmfotograf: Armstrong, Sergio

Ema er danser. Ema er gift. Men
så vendes alt på hovedet, og Ema
tager på en personlig dannelsesrejse. For at finde sig selv og kærligheden. Meget smuk krydsning
mellem drama og artfilm - tilsat en
masse dans og erotik.

Madklubben
SF Studios. Dvd. 96 min.

Tysktime

Tre veninder rejser til Syditalien for

Mis. Label, Camara Film. Dvd. 100 min.

at deltage i et madlavningskursus.

Baseret på romanen ”Deutsch-

Alle har en historie med i bagagen,

stunde” af Sigfried Lenz. Siggi

men måske de varme sydlandske

Jepsen sidder i ungdomsfængsel

nætter giver dem et nyt perspektiv?

efter 2. verdenskrig. Da han som

Feel good-komedie for et modent

en del af genopdragelsesprogram-

publikum.

met skal skrive om "pligtens
glæder", føres han tilbage til sin
barndom under krigen, hvor faderen med skæbnesvanger ildhu

Forført

The personal history of
David Copperfield

Mis. Label, Camara Film. Dvd. 97 min.

Scanbox Entertainment. Blu-ray. 119 min.

i en lille nordtysk flække.

Fransk film med et overraskende

I 1800-tallets England møder David

plot. 50-årige Claire opretter en

Copperfield fattigdom og overflod

falsk profil på Facebook for at

og støder både på grusomheder og

Unge Ahmed

lokke den meget yngre Alex i en

kærlighed på vejen mod at blive en

Angel, Øst for Paradis. Dvd. 85 min.

fælde. Hun føler, at Alex står i

voksen mand. En blanding mellem

I Belgien møder vi Ahmed. Han

vejen for hendes elskovsaffære,

komedie og historisk drama - for-

er 14 år gammel og radikaliseret

men chikanen får katastrofale

talt på en let og elegant måde, som

muslim. Kan han reddes fra at

følger.

mange vil nyde.

begå terror inden, det er for sent?

varetager sin pligt som landbetjent

Højaktuelt drama til dem med interesse i europæisk socialrealisme.
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