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Danske romaner

Bro, Ditte Holm

Fladland
Kronstork. 198 sider

Poetisk og sanselig roman om at 

være teenager i Vestjylland og det 

skrøbelige grænseland mellem 

barn og voksen. 

Bouylud, Karima

I kærlighedens navn
Gyldendal. 333 sider

Tre generationers kvinder i en 

familie med dansk-marokkanske 

rødder får ændret deres liv, da den 

13-årige Miriam bliver anbragt på 

en ungdomsinstitution.

Dencik, Daniel

Snask
Politiken. 355 sider

Satirisk roman om Alicia, der 

opnår stor succes i Hollywood med 

film, der udstiller det allermest 

personlige: det snask, som er 

hemmeligt og guld værd i medie-

branchen. 

Hesselager, Maria

Jeg hedder Folkvi
Gutkind. 188 sider

Nogle gange kan kærligheden tage 

magten fra én. Den lektie må den 

unge vikingekvinde Folkvi sande, 

da hendes højtelskede bror bliver 

forlovet.

Gammelgaard, Per

Bygningsfejl
Hovedland. 168 sider

Roman med selvbiografiske træk 

om enebarnet, drengen Per, der i 

1950'erne bor i landsbyen Ormslev 

med sin mor og far. 

Haslund-Gjerrild, Rakel

Adam i Paradis
Lindhardt og Ringhof. 303 sider

Historisk roman om kunstmaleren 

Kristian Zahrtmann, der kort før 1. 

verdenskrig maler sit skandaløse 

hovedværk ’Adam i Paradis’.

Holm, Benn Q

Et stykke af tiden
Alpha. 350 sider

Et års studieophold i et andet land 

kan føles som en menneskealder. 

Men et år kan også forandre alt og 

udvikle både selvindsigt, modenhed 

og kærlighedsliv.

Josephsen, Michael P.

De andre
Gyldendal. 255 sider

Bo, Slagteren og Konen er en del 

af det samme skæve slæng på 

kanten af samfundet. De er hjem-

løse, misbrugere og gør, hvad de 

kan for at overleve. 

Kaa Andersen, Lotte

Den inderste kerne
Gutkind. 410 sider

Slægtsroman om forskeren Inge 

Lehmann og hendes opvækst.

Lassen, Linda

Den kloge kone fra kvindehuset
Hovedland. 304 sider

Slægtshistorie om kvinder, der 

kæmper for at leve og overleve 

i et fattigt og mandsdomineret 

samfund på landet i 1900-tallets 

Danmark.

Løhr, Peter

Hulemennesket
Gyldendal. 320 sider

Om maleren Johan Thomas 

Lundbyes voldsomme tid i Rom 

og hans alt for tidlige død i 

Treårskrigen i 1848.

Palm Hansen, Ann Linn

Igennem landskaber
Asger Schnack. 151 sider

Stemningsfuld kunstnerroman, der 

tager læseren med på en rejse i en 

kunstners verden.

Pedersen, Michael

Det er en meget dårlig ide 
at gemme bananer

Brændpunkt. 126 sider

Satirisk roman om Keld, der trisser 

rundt i villakvarteret i sin ferie og 

småfilosoferer over livet, naboerne 

og sit ægteskab.
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Pilegaard, Sussie Maria

Frida
Brændpunkt. 330 sider

Frida har lidt af selektiv mutisme, 

siden hun var barn. Det er en 

angstlidelse, der gør det svært for 

hende at leve det liv, hun ønsker. 

Risør, Kim

Slænget og ulvetimen
mellemgaard. 198 sider

En lun historie fyldt med drama fra 

Jylland. Da ulven er set på egnen 

omkring Huleby, får det lokale 

slæng pludselig nok at se til.

Rydahl, Thomas

Forførernes klub
Politiken. 348 sider

Flemming er midt i livet, da han 

bliver skilt og mister sit arbejde og 

sin tro på sig selv. Af omveje bliver 

han en del af en kuriøs klub, der 

fordyber sig i Kierkegaards værker.

Röst, Rachel

Grundvold
Gyldendal. 397 sider

Rebecca vokser op i en familie, 

hvor religion gennemsyrer alt. 

Rebeccas far har en fremtrædende 

rolle i både kirken og i hjemmet. 

Hendes mor er fraværende og 

konstant syg. 

Saalbach, Astrid

Der hvor du ikke vil hen
Lindhardt og Ringhof. 405 sider

Skæbnesvanger familiehistorie fra 

starten af 1900-tallet om Sigrid og 

hendes moster Anna. 

Skov, Leonora Christina 

Hvis ikke vi taler om det
Politiken. 362 sider

Om at skabe sig selv som forfatter 

med en bagage af skyld og skam 

og en svidende uønsket intimitet 

fra en forlægger.

Tind, Eva

Kvinden der samlede verden
Gyldendal. 438 sider

Velskrevet biografisk roman om 

videnskabskvinden Marie Hammer, 

der levede et usædvanligt og fasci-

nerende kvindeliv som rejsende 

forsker i fem verdensdele.

Vincentz, Helle

Jorden under mig
People’s. 359 sider

Autofiktiv roman om 9-årige Helle, 

hvis far skyder sig selv. Farens død 

skaber et stort tomrum i Helles liv. 

Vørs, Pernille Kim

Bliv hos mig
Drømmefangeren. 427 sider

4. del af Grænseløs

Erotisk roman om psykiateren 

Selene, der har mistet både sin 

elskede Rayan og sit job. Nu 

må hun finde sig i at leve under 

beskyttelse af Roland og hans 

bande. 

Nordiske romaner

Ahava, Selja

Kvinden der elskede insekter
Jensen & Dalgaard. 337 sider

Maria elsker naturens vidundere, 

klodens kraft og i særdeleshed 

insekter og deres kendetegn. Livet 

igennem er det hendes lidenskab 

for insekter, der kommer i første 

række. Også selvom det har sin 

pris. 

Askildsen, Kjell

Davids Bror
Batzer. 154 sider

Efter tre års fravær og betragtet 

som død vender David tilbage 

til barndomshjemmet. For den 

yngre bror Frans ændrer det alt. 

Kortroman, der giver et fint indle-

vet billede af en ung mands mod-

ning til voksenlivet.
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Guðrún Brjánsdóttir

Autopilot
Lindbak + Lindbak. 89 sider

Islandsk roman om, hvad der 

sker, når man udsættes for noget 

grænseoverskridende og alligevel 

formår at gå videre med de ting, 

man skal.

Lindstrøm, Merethe

Fuglenes anatomi
Batzer. 244 sider

Smuk roman om en kvinde, der er 

har lukket sig inde i sig selv. Mens 

erindringer og refleksioner svæver 

rundt i hende, vokser en voliere til 

hendes fugle frem i den fugtige, 

grønne have.

Oksanen, Sofi

Hundeparken
Rosinante. 413 sider

To kvinder, der før har kendt hin-

anden godt i Ukraine, mødes sene-

re i livet i en hundepark i Helsinki, 

hvor de begge holder øje med et 

par med to børn og en hund.

Pessah, Sofia Rönnow

Mændene i mit liv
Turbine. 253 sider

Realistisk og stærk fortælling om 

Sonja og de mænd, hun møder. 

Ham, hun mistede sin mødom til, 

fyre, hun samler op i byen og dem, 

der bliver til længere forhold.

Schreiber, Johanna

Tolv uger med dig
Palatium. 346 sider

Jacob kører karriere, og Linnea 

kæmper for de svageste i samfun-

det. De kunne ikke være mere for-

skellige, men har alligevel et over-

raskende hedt one-night-stand. 

Wolff, Lina

Kødets tid
Grif. 254 sider

En absurd og humoristisk fortæl-

ling om en kvindelig journalist, der 

møder en helt særlig nonne, der 

ændrer hendes liv for evigt. 

Östergren, Klas

Renegater
Gutkin. 765 sider

3. del af Gentlemen

Omfangsrig roman, hvor læseren 

føres rundt i det svenske samfund 

igennem en periode på 40 år. 

Åsbrink, Elisabeth

Forladtheden
Gutkind. 319 sider

Slægtsroman, der følger tre gene-

rationer, Rita, Sally og K, i tre for-

skellige byer, London, Stockholm 

og Thessaloniki.

Romaner fra resten 
af verden

Archer, Jeffrey

Rivalerne
Lindhardt og Ringhof. 469 sider

Underholdende roman om tre for-

skellige mænd, som i flere årtier 

kæmper for at komme til magten i 

engelsk politik. 

Cusk, Rachel

Et livsværk
Vinter. 251 sider

Hudløst ærlig beretning om 

moderskabet.

Dong, Xi

Skæbnens lod
Sand & Jern. 434 sider

Fabulerende, kinesisk roman om 

Wang Huai, der har store ambitio-

ner på sin søn Changchis vegne. 

Ernaux, Annie

Årene
Gad. 249 sider

Fransk roman om en kvinde født i 

1940 og hendes generations kol-

lektive erindring. 
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Esposito, Chloe

Alvina – skyggemager
People’s. 374 sider

3. del af Alvina

Seriemorderen Alvina Knightly har 

mistet alt. Men hun har en plan: 1) 

blive veninde med kendt influencer, 

2) dræbe influencer, 3) gifte sig 

med hendes stenrige mand, 4) slå 

ham ihjel. 

Ginzburg, Natalia

Familieleksikon
C&K. 263 sider

Livet i en italiensk familie omkring 

2. verdenskrig. Huset vrimler med 

børn og gæster, og diskussionerne 

om politik, antifascisme og kultur 

går højt.

Guerra, Wendy

Jeg har aldrig været førstedame
Aurora Boreal. 320 sider

Roman der med ironi og dybde for-

tæller om tre kvinders liv i Cuba fra 

revolutionen og frem til i dag.

Handke, Peter

Forsøg over jukeboksen
Batzer. 90 sider

En ældre forfatter planlægger at 

tage hul på en skriveopgave om 

jukeboksen, men når aldrig rigtigt 

at begynde.

Iturbe, Antonio

Bibliotekaren fra Auschwitz
Hr. Ferdinand. 482 sider

I familieafdelingen i Auschwitz 

bliver en af barakkerne brugt til 

skole. Bøger er forbudte, men 

skolen råder alligevel over otte 

titler, som den 15-årige bibliotekar, 

pigen Dita, forsigtigt holder skjult 

og værner om.

Lefteri, Christy

Biavleren fra Aleppo
Jentas. 297 sider

En medrivende historie om krigen 

i Syrien, traumer, tab, kærlighed 

og håb.

Lerner, Ben

Topekaskolen
Gad. 323 sider

Adam er eminent til at debattere 

og skyer ingen midler for at vinde 

debatter. Samtidig skal han finde 

sig selv i et miljø, hvor debat-

kunsten ikke rangerer højt.

Minco, Marga

Bitre urter
Turbine. 108 sider

Hun er ung og hollandsk jøde 

under 2. verdenskrig. Inden længe 

er hun på flugt fra nazisterne.

Napolitano, Ann

Kære Edward
Gyldendal. 349 sider

12-årige Edward overlever som den 

eneste et flystyrt. Hvordan skal han 

finde tilbage til livet uden sin familie og 

med tragedien siddende i kroppen?

O’Callaghan, Conor

Ikke i denne verden
Jensen & Dalgaard. 269 sider

En mand kører fra England til 

Frankrig som langturschauffør. 

Bag ham ligger et forlist kærlig-

hedsforhold, og skjult i bilen ligger 

hans unge datter, som han ikke 

kender så godt - endnu.

Ravey, Ives

Tre dage hos min moster
Holger. 172 sider

Hvor længe kan man holde den 

gående som moralsk anløben 

småsvindler? Foreløbig er det lyk-

kedes Marcello i tyve år, men nu 

siger hans moster i Lyon stop.

Ryan, Donal

Sælsomme vækster
Jensen & Dalgaard. 245 sider

Poetisk roman fra Irland om 

20-årige Moll, der forlader sit hjem 

i Irland uden et ord. Efterhånden 

betragtes hun som død, men fem 

år senere vender hun pludselig 

tilbage. 
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Schweblin, Samanta

Kentuki
Rosinante. 302 sider

En spændende fortælling om over-

vågning og sociale medier. Bamser 

kaldet kentukier, der har hjul, 

kameraer og mikrofoner, styres af 

andre og kan bo i dit hjem som en 

slags kæledyr. 

Danske krimier og 
spændingsromaner

Bødker, Benni

Occidentens stjerne
Gyldendal. 341 sider

En engelsk antikvitetshandler må i 

1905 modvilligt drage til Paris. Her 

møder han mystiske begivenheder 

og skumle ritualer, og hans tid i 

Paris får jorden til at vakle under 

hans eksistens.

Groth, Steffen

Clearmind
Byens. 427 sider

Uhyggelig spændingsroman om 

et mystisk lægemiddelfirma, hvis 

udviklingsdirektør pludselig findes 

myrdet.

Hansen, Frank Sebastian

Helvedesgabet
EC Edition. 269 sider

2. del af Mikkel Gomez og Henrik Tange

Efter en våd sammenkomst i en 

fornem villa på Møn, findes en 

karismatisk erhvervsmand brutalt 

og makabert dræbt. 

Henriksen, D.S.

Det usynlige menneske
mellemgaard. 180 sider

Teodor lever et ualmindeligt kon-

trolleret og begivenhedsløst liv, 

indtil hans søn kommer ud for en 

tragisk ulykke. Det lukker op for 

skræmmende, psykopatiske sider 

af hans personlighed. 

Heurlin, Karin

Du forlader mig aldrig
Grønningen 1. 330 sider

Psykologisk thriller om Ann, der 

lever med sorg hver dag, men atter 

finder kærligheden i en karisma-

tisk komiker.  

Holmslykke, Martin

Frejas tårer
Panterpublish. 376 sider

3. del af Freja

Kan du lide Dan Brown eller Tom 

Egeland, kan du også lide denne 

serie med kryptiske gåder, hem-

melige organisationer og konspi-

rationer. 

Jacob, Nis

Kaliffen
Jacobs Press. 442 sider

4. del af Wolf

Hæsblæsende thriller om den 

tidligere politimand og soldat 

Andreas Wolf, der med livet som 

indsats lægger sig ud med såvel 

narkogangstere i Danmark som 

terrorister i Frankrig.

Jürgensen, Dennis

Manden uden ansigt
Politiken. 327 sider

1. del af Teit & Lehmann

Da en lærer og en elev finder et lig 

ved Vadehavet, bliver læreren slået 

ned og drengen kidnappet af en 

mand uden ansigt. 

Lindberg, Jens

Min ven Jonas
Brændpunkt. 189 sider

I 1980 findes en ung kvinde død på 

et skihotel i Lillehammer. En vidt-

forgrenet roman om skæbner på 

tværs af årtier og kontinenter.
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Marcussen, Jesper

Blodoffer
Byens. 329 sider

2. del af Wildenbruch

Spændingsroman om journalisten 

Thomas Berg og vennen David 

Wagner, der bliver involveret i en 

kostskoleelevs forsvinden.

Rathsack, Thomas

Kollaps
Politiken. 307 sider

5. del af Plessner

Actionfyldt roman om den tid-

ligere jægersoldat Michael 

Plessner, der bliver sendt til 

Kolahalvøen for at hjemtage en 

hemmelig genstand for Forsvarets 

Efterretningstjeneste. 

Rotvit, Stefan

Utopia
Lindhardt og Ringhof. 378 sider

Gribende roman om ægtepar-

ret Ditte og Daniel, som flytter til 

Bornholm. Det viser sig at være en 

skæbnesvanger beslutning.

Udenlandske krimier
og spændingsromaner

Adolfsson, Maria

Mellem djævelen og havet
Peoples’s. 407 sider

På en øgruppe i Nordatlanten 

bliver en række kvinder overfaldet 

og mishandlet, og samtidig forsvin-

der en hjemvendt verdensberømt 

sanger. 

Alsterdal, Tove

Stormfald
Modtryk. 365 sider

1. del af Ådalen

Slog den kun 14-årige Olof vir-

kelig en ung pige ihjel for mange 

år siden? Og hvem har nu dræbt 

hans far?

Belsham, Alison

Giftige nåle
Jenstas. 410 sider

2. del af Sullivan & Mullins

Efterforskningschef Francis 

Sullivan skal opklare en mulig 

seriemorders brutale forbrydelser 

mod kvinder. Da der findes en 

tatovering på det første offer, peger 

noget i retning af en morbid døds-

mærkning af kvinderne.

Bolton, Sharon

Spalten
Jentas. 392 sider

Felicity er bange. Bange for at hen-

des eksmand Freddie skal finde 

hende. Derfor har hun taget et job 

på den fjerntliggende antarktiske ø 

South Georgia. 

Carlsson, Christoffer

Forbandelsen
Gyldendal. 484 sider

Et mord, forklædt som en døds-

brand, chokerer en lille svensk by. 

Child, Lee

Vagtposten
Jentas. 367 sider

En Jack Reacher-thriller

Actionspækket thriller, hvor den 

militæruddannede frie agent Jack 

Reacher rydder op i en lille by i 

Tennessee.

Craven, M. W.

Sort sommer
Jentas. 383 sider

2. del af Washington Poe

Hvordan kan en beviseligt dræbt 

kvinde genopstå fra de døde? 

Kan DNA-prøver virkelig fejle? 

Kriminalbetjent Washington Poe 

bliver truet på sin faglige stolthed.

Dixon, Chuck

Kannibalguld
mellemgaard. 284 sider

1. del af Dårlige tider

Actionfyldt spændingsroman om 

en gruppe forhenværende US 

Rangers, som sendes 100.000 år 

tilbage i tiden for at finde nogle 

forsvundne videnskabsfolk. 
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Donlea, Charlie

Pigen der blev bortført
Jentas. 416 sider

To piger, Nicole og Megan, bliver 

bortført. Megan slipper fri, men det 

gør Nicole ikke. Politiet kan hver-

ken finde hende eller bortføreren. 

Engman, Pascal

Ildlandet
People’s. 476 sider

Et indbrud i en eksklusiv urfor-

retning, kidnapning af rigmænd og 

en omfattende organhandel. Det 

går op for politiinspektør Vanessa 

Frank, at der er en sammenhæng.

Goldammer, Frank

Glemte sjæle
Juni 53
mellemgaard. Ca. 450 sider hver

3. og 4. del af Max Heller

Politiserie fra efterkrigstidens 

DDR, hvor kommissær Heller tager 

sig af de ’almindelige’ forbrydelser 

i en kaotisk tid. 

Grebe, Camilla

Alle lyver
Lindhardt og Ringhof. 415 sider

Uhyggelig psykologisk krimi om 

en sammenbragt familie, der går 

i opløsning, da familiens teenage-

datter pludselig forsvinder.

Gunnis, Emily

Pigen i brevet
Jentas. 358 sider

Samantha finder et gammelt brev, 

hvis indhold ryster hende, og hun 

sætter sig for at undersøge det 

nærmere. 

Holt, Anne

Mandela-effekten
Modtryk. 390 sider

3. del af Selma Falck

Selma Falck opdager både myndig-

hedsmisbrug og personlige trage-

dier i sin tredje sag.

Horst, Jørn Lier

Slagside
Modtryk. 308 sider

3. del af Emma Ramm og Alexander Blix

Da politikommissær Alexander 

Blix' kollega Sofia Kovic brutalt 

bliver henrettet, må Alexander og 

journalisten Emma Ramm finde 

frem til sandheden om drabet. 

Isaksen, Jógvan

Anathema
Marselius. 275 sider

4. del af William Hammer

Den færøske politimand William 

Hammer reder tråde ud i en sag, 

som bl.a. omhandler et vanvittigt 

værdifuldt Fabergé-æg, som har 

rejst fra tsar-tidens Rusland til en 

ydmyg bygde-kirke på Færøerne.

Lindstein, Mariette

Sektens børn
Gyldendal. 463 sider

3. del af Sekten på Tågeøen

Hårrejsende og uhyggelig thriller, 

om vold, manipulation og magt i en 

ondskabsfuld sekt.

Malerman, Jush

Malorie
DreamLitt. 298 sider

2. del af Bird Box

Hårrejsende horror om kvinden 

Malorie, som skal overleve en 

skrækkelig virkelighed med sine to 

børn - med bind for øjnene.

Marsons, Angela

Døde sjæle
Jentas. 393 sider

Hadforbrydelser, forfærdelige mord 

og knoglerester. Black Country er 

hårdt ramt, og Kim Stone og hendes 

hold må arbejde sammen med kom-

missær Travis og hans folk for at fin-

de de skyldige, inden det er for sent.

Mina, Denise

At sige sandheden
Modtryk. 330 sider

Unik thriller om en kvinde, der 

elsker true crime podcasts, men 

som pludselig selv bliver hovedrol-

leindehaver i en sådan podcast.
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Natt Och Dag, Niklas

1793
1794
Gutkind. Ca. 450 sider hver

1. og 2. del af Bellman-trilogien

Krimier fra 1700-tallets Stockholm. 

Ragnar Jónasson

Mørket
Gad. 322 sider

Første del i en trilogi om den 

islandske politikvinde Hulda, der 

vil nå at opklare et mord mere 14 

dage inden pensionen.

Roslund, Anders

Sov mit barn
Modtryk. 386 sider

5. del af Tre sekunder

Kriminalkommissær Ewert Grens 

kommer på sporet af en pige, der 

forsvandt for flere år siden. Det 

leder Grens ind i de pædofiles 

mørke verden.

Ryan, Vanessa

Skjult dagsorden
mellemgaard. 294 sider

Spændingsroman om kvinden 

Isabel, som får nyt job i et for-

sikringsselskab og pludselig er 

involveret i en mystisk mordsag, da 

kontorchefens bror findes død.

Schorlau, Wofgang

Ukendt land
mellemgaard. 371 sider

Underholdende tysk spændings-

roman om privatdetektiven Georg 

Dengler, som skal opklare en kvin-

des mystiske og pludselige død.

Weaver, Tim

Dødens spor
Suerlux. 458 sider

2. del af Jagten på de døde

En privat efterforsker bliver af et 

sørgende ægtepar hyret til at finde 

deres 17-årige forsvundne datter. 

Det bliver til en hæsblæsende jagt 

på en usædvanligt udspekuleret og 

skræmmende seriemorder.

Yrsa Sigurðardóttir

Tavshed
Lindhardt & Ringhof. 430 sider

6. del af Huldar og Freyja

Et forsvundet spædbarn, en pige, 

der 11 år senere dør af mæslinger 

og en parteret kvinde i en efterladt 

bil? Er der en sammenhæng mel-

lem disse tragiske hændelser? 

Underholdning 
og kærlighed

Alderton, Dolly

Spøgelser
Hr. Ferdinand. 415 sider

Karrieremæssigt kører det for den 

32-årige madjournalist Nina. Da 

hun genoptager dating, møder hun 

den fantastiske og flotte Max, som 

måske er for god til at være sand?

Broom, Isabell

Kort over kærligheden
Turbulenz. 444 sider

Varm bog fra det græske øhav om 

venskab, kærlighed og de svære 

familieforhold. Til alle fans af 

Lucinda Riley!

Caplin, Julie

Det lille bageri i Brooklyn
Turbulenz. 446 sider

Sophie rejser til New York med et 

knust hjerte for at arbejde og fin-

der kærligheden på ny.

Ejersbo, Sara

Hvis sandheden skal frem
Flamingo. 289 sider

For fire år siden stak Rebecca af 

til Singapore for at hele sit hjerte 

efter Victors svigt. Nu er hun vendt 

hjem til København, succesfuld og 

med fremtiden lagt på skinner. 

Fredriksson, Anna

Vejen til æbleriget
Cicero. 394 sider

3. del af Pensionat Pomoma

En varm familiefortælling om tre 

generationer af kvinder, om mødre 

og døtre, forsoning og fortrydelse 

og modet til at bestemme over sit 

eget liv.
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Hansen, Emilia

Brændte vinger
Lindbak + Lindbak. 289 sider

Laura er både dygtig og ambitiøs, 

da hun begynder som trainee hos 

et modefirma. Hun starter en hot 

affære med den lækre Valdemar, 

men pludselig står hun ansigt til 

ansigt med gymnasieflirten Storm.

Harlow, Melanie

Kun dig
Flamingo. 281 sider

1. del af Kun dig

Emme er romantiker og leder efter 

den eneste ene. Hendes nabo, 

Nate, er skilsmisseadvokat og tror 

kun på engangsknald. De er bedste 

venner, men så dukker en efterladt 

baby op.

Heywood, Carey

Hvorfor nu?
Palatium. 293 sider

Kacey har været vild med den 

lidt ældre Jake hele sit liv, men 

han har aldrig set til hendes 

side. Kacey har sagt ja til at gifte 

sig med deres fælles kammerat 

Heath. Men så kommer Jake til-

bage til byen.

Kennedy, Elle

Udfordringen
Flamingo. 348 sider

4. del af Briar U

Taylor får en udfordring, hun ikke 

kan sige nej til. Hun skal forføre 

den lækre og uopnåelige ishockey-

spiller, Conor. Han går med på 

legen, og de faker en vild nat i 

sengen.  

Kleypas, Lis

Min i nat
Flamingo. 337 sider

Amanda Briars er ugift pebermø 

og en succesfuld forfatter i 

1800-tallets London. Hun nægter 

at gå gennem livet uden at vide, 

hvordan elskov føles. 

Lester, Natasha

Den hemmelige arv
Alpha. 475 sider

Gribende roman, som er baseret 

på historien om modeskaberen 

Christian Dior og hans søster, 

Catherine, som var aktiv i mod-

standsbevægelsen under 2. ver-

denskrig.

Lundberg, Sofia

I egetræets skygge
People’sPress. 348 sider

Feelgood-roman om fraskilte 

Esther, der er ulykkelig, især når 

den 5-årige søn Adrian er hos sin 

far. En dag møder hun den fraskilte 

Ruth.

Morgan, Sarah

Familie for begyndere
HarperCollins. 367 sider

Da Flora møder sin drømmemand, 

Jack, har han været enkemand i 

et års tid. Han har også to døtre, 

Izzy og Molly. Flora vil gerne Jack, 

men hvordan får man en plads i en 

færdigstøbt familie?

Rees, Tracy

Florence Graces to liv
Turbulenz. 526 sider

Midt i 1800-tallet får den fattige 

pige Florence et nyt liv i Londons 

overklasse i en berygtet familie.

Roholte, Louise

Blinde vinkler
Brændpunkt. 204 sider

Kørelæreren Bitten vil så gerne 

have et barn, og hun planlægger 

sit liv efter sin ægløsning, men 

hendes mand virker uinteresseret 

i projektet. 
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Solomon, Rachel Lynn

Exkærester on air
Palatium. 377 sider

29-årige Shay kan overhovedet ikke 

lide sin nye kollega Dominic. Men 

da chefen for radiostationen tvin-

ger dem til at lade som om, de er 

ekskærester i et nyt program, sker 

der noget.

Säfstrand, Caroline

Klubben for lykkelige slutninger
Alpha. 439 sider

Fire kvinder, som hver især er kørt 

fast i tilværelsen, melder sig til et 

mystisk skrivekursus, som viser 

sig at ændre deres liv positivt.

Teige, Trude

Mormor dansede i regnen
Alpha. 334 sider

Tre generationer af kvinder og én 

mørk hemmelighed. En gribende 

roman om krig, hemmeligheder og 

kærlighed.

Weiner, Jennifer

Sommerkulde
Turbulenz. 390 sider

Daphne er en populær plus size-

influencer. Hun er færdig med at 

lade sig holde nede af de populære 

tynde piger.

Klassikere

Ditlevsen, Tove

Vilhelms værelse
Gyldendal. 218 sider

Originaludgave 1975

Delvis selvbiografisk afsløring af et 

ægteskabeligt inferno. Den kendte 

forfatterinde Lise Mundus er blevet 

forladt af sin mand Vilhelm. 

Dostojevskij, Fjordor

Forbrydelse og straf
Rosinante. 677 sider

Også med titlerne: Raskolnikov, Rodion 

Raskolnikov. Originaludgave 1921

En ung begavet student forsøger 

ud fra en hensynsløs "overmen-

neskefilosofi" at begå et uopklarligt 

mord, men tvinges til at tilstå.

Science Fiction

Tawada, Yoko

Udsendingen
Grif. 172 sider

Prisbelønnet japansk science 

fiction om menneskeracens evne 

til at tilpasse sig forandringer af 

enhver slags.

Young Adult 
– især for unge

Bjerregaard, Ulrika Louisa

Hjertevarm – Sorya
Hjertevarm – Jakob
Petunia. Ca. 80 sider hver

3. og 4. del af Hjertehistorier

Soraya er ret forelsket i Mathias, 

men har svært ved at finde tid 

til ham. Jakob og Klaudia er lige 

flyttet sammen, men forelsker sig 

begge i Benjamin. 

Ebbesen, Christina E.

Bondekongens rejse
Ulven og uglen. 506 sider

2. del af Til Aretz' ende

Vi følger det umage vennepar Gavin 

og Robin på deres oplevelsesrige 

rejse rundt på planeten Aretz. Kan 

Gavin vinde den kongelige rid-

derturnering og den smukke prin-

sesse Isolde?

Hansen, Emil

Influenca
Byens. 313 sider

Da Carl Catarharrlia på ganske 

få dage bliver Danmarks største 

influencer, åbner der sig en hurtig 

og fascinerende verden fyldt med 

penge, kvinder, stoffer og bedrag.

Jørgensen, Anne-Pia

Mit navn er Lava
Trykværket. 326 sider

Når dyr og menneskers behov 

kommer på tværs af hinanden, 

er det dyrene, der må vige. Det 

lærer 15-årige Lava hurtigt, da hun 

engagerer sig i dyrevelfærd og dyrs 

rettigheder.

McManus, Karen M

En af os dræber
CarlsenPuls.  380 sider

2. del af En af os lyver

Et år efter Simons død, dukker 

der en ny app op på Bayview High 

School. Hvad vælger du: "Sandhed 

eller konsekvens"? Men det er ikke 

en leg, finder Phoebe, Maeve og 

Knox hurtigt ud af.
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Skjoldborg, Bo

Coronadrømme
Werther. 201 sider

18-årige Jakob er netop blevet 

færdig med gymnasiet. På grund af 

corona opgiver han at holde sab-

batår og går i gang med at læse 

dansk på universitetet. Til en stu-

denterfest i foråret har han mødt 

pigen Chili. 

Søgaard, Anna Line

Et vink med en pandekagevogn
Byens. 248 sider

Livet for 17-årige Mia går op i 

daglige løbeture, kalorietælling og 

karakterer. Hendes største frygt er, 

at hendes plan om at blive kirurg 

vil smuldre, hvis hun ikke gør 

alting perfekt. 

Vagner, Tenna

Bytte bytte luder
Tellerup. 248 sider

17-årige Sara har ikke rigtig nogen 

venner, går ikke i det rigtige tøj, 

får ikke de bedste karakterer og 

ved heller ikke, hvad hun vil efter 

gymnasiet. Men så starter Therese 

i klassen, og hun har store dyre 

planer for dem begge. 

Ward, J. R.

Den udvalgte
Den udstødte
Tellerup. 358 sider og 366 sider

28. og 29. del af The Black Dagger 

Brotherhood

Sexet dark fantasy-serie om vam-

pyrkrigerne Blaylock og Quinn 

samt om Xcors og Laylas forbudte 

kærlighed.

Ørsum, Caroline

Det eneste jeg ønsker mig
Høst. 115 sider

18-årige Merle går i gymnasiet 

og ses med en velhavende for-

retningsmand. Det er skønt med 

lækre middage og dyre gaver. Men 

den forkælelse har en pris, og 

Merle må vælge. 

Let at læse

Clausen, Julie

Hjerter Dame
Nyt Dansk Litteraturselskab, Bibliodan.

194 sider + 1 cd

Velskrevet og gribende letlæs-

ningsbog om parret Emma og 

Thomas, som efter 10 års samliv 

oplever en stor krise i parforholdet.

Edwardsson, Mattias

En helt normal familie
Nyt Dansk Litteraturselskab, Bibliodan. 

261 sider og 1 cd

Gribende roman om en, på overfla-

den, helt almindelig familie, som 

en dag pludselig går i opløsning, 

da datteren anklages for mord.

Kyed Knudsen, Line

Jorden under os 
– de sidste zoner

Nyt Dansk Litteraturselskab, Bibliodan. 

230 sider

Hårrejsende letlæsningsbog i 

bedste science fiction-stil. To unge 

mennesker, Titan og Vega, teamer 

tilfældigt sammen for at redde hele 

samfundet, som er blevet angrebet 

af dræbende uhyrer fra rummet.

Ryan, Chris

En god gerning
Nyt Dansk Litteraturselskab, Bibliodan. 

111 sider + cd

Spændende letlæsningsbog om en 

løjtnant, som vågner med hukom-

melsestab.

Noveller

Bergfjord, Sissel

Midlertidig opvartning
Ombelico. 207 sider

Tretten noveller, der foregår en 

varm sommer i en haveforening på 

Københavns Vestegn.
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Ghonatas, Epaminondas

Den gæstfri kardinal og andre 
fortællinger

Silkefyret. 102 sider

Intense, græske noveller i grænse-

feltet mellem realisme og poetisk 

modernisme.

Grønfeldt, Vibeke

Pludselig her
People’s. 200 sider

Øjebliksbilleder af en række men-

nesker i et landsbymiljø, hvor alle 

kæmper for at finde fodfæste i 

tilværelsen.

Murakami, Haruki

Første person ental
Klim. 186 sider

Ni noveller fortalt i første person 

ental. Om alt fra ungdom, baseball, 

jazz og aber. I spændingsfeltet 

mellem biografi og fiktion.

Digte

Bash, Matsuo

Bambus i sne
Det Poetiske Bureau. 132 sider

Haikudigte fra mesteren over dem 

alle.

Boberg, Thomas

Forberedelse til livet
Gyldendal. 99 sider

En digter i poetisk topform, der 

både udfordrer med sine poetiske 

svingninger og billeder og samtidig 

inviterer læseren ud i verden og ind 

i sindets afkroge.

COVID 19 et ord fra midten
Spangsgaard Art. 101 sider

Coronatidens frustration og råd-

vildhed omdannet til kunstnerisk 

udtryk af de to lyrikere Ib Laugesen 

og Jørgen Wassilefsky.

Hav, Niels

Øjeblikke af lykke
Det Poetiske Bureau. 58 sider

Digte, hvor jeget gør sig tanker om 

hverdagen og døden.

Larsen, Marianne

70 digte
Asger Schnack.  86 sider

Et udvalgt af Marianne Larsens 

fortræffelige digte.

Tegneserier  
og graphic novels

Bilal, Enki

Bug
Cobolt. 75 sider

Om et verdensomspændende digi-

talt nedbrud. Én mand besidder 

al den tabte information, og han 

jages af flere parter, mens han selv 

forsøger at finde sin kidnappede 

datter.

Čech, Pavel

A
Torgard. 60 sider

Flot, ordløs graphic novel om 

manden 21868, der bor i en dik-

taturstat, hvor kun bogstavet A er 

tilladt. En dag finder han et B, og 

så må han flygte fra det hemme-

lige politi.

Højstrup, Line Høj

Hverdagskost
Dansk. 110 sider

Tegneseriestriber om pudsige 

dagligdagsabsurditeter og finurlige 

små øjebliksdetaljer fra en tegne-

serietegners hverdag, der både kan 

være angstfuld og morsom.

Lepage, Emmanuel

Forår i Tjernobyl
Fahrenheit. 163 sider

En gruppe kunstnere besøger 

Tjernobyl 30 år efter atomkatastro-

fen. De forventer at finde ragna-

rok, men overvældes at naturens 

skønhed.
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Lieron, Cyril

I hovedet på Sherlock Holmes 
– den skandaløse billet

Cobolt. 50 sider

Veludført tegneserie, der går helt 

tæt på, hvad der sker i Sherlock 

Holmes' hjerne, når han opklarer 

en sag om et mystisk pulver.

Miller, Mark

Old man Logan
Faraos Cigarer, Fahrenheit. 220 sider

Logan Wolverine er ved at blive 

gammel og vil ikke længere slås. 

Da en gammel bekendt trækker 

ham med på en rejse på tværs af 

USA, stritter han imod, men har 

brug for pengene. Forude venter 

en episk kamp om hele landets 

skæbne. 

Vignaux, Frédéric

Selkien
Cobolt. 48 sider

38. del af Thorgal

Ulv er forsvundet! Sammen med 

Jolan forsøger Thorgal at finde sin 

datter, og han frygter det værste, 

da hun er blevet bortført til den 

mystiske ø Kalsoy i landet Føroyar. 

99.4 Kverneland, Steffen

Kverneland, Steffen

En frivillig død
Fahrenheit. 120 sider

Rystende og tragisk billedfortæl-

ling om tegnerens depressive far, 

der endte med at begå selvmord. 

Det er en afsøgning, en hyldest 

og en selvterapeutisk rejse ind i 

fortiden.

Tro og tanker

13.17

Holm, Mette

Sorg er kærlighed, der ikke har 
noget sted at bo

Muusmann. 81 sider

Lille selvhjælpsbog om sorg. 

13.17

Tabet – fortællinger om at miste 
sit ufødte barn

HeartBooks. 196 sider

18 personlige fortællinger fra kvin-

der og mænd, der har mistet børn 

ved spontane aborter. 

13.9

Dyrby, Esther

Uforklarlige nærdødsoplevelser
Skriveforlaget. 129 sider

Fænomenet nærdødsoplevelser 

er interessant for såvel troende 

som ikke-troende og har også 

fået forskningsmæssig opmærk-

somhed.

15

Birkler, Jacob

Når tro kommer på tværs
Bibelselskabet. 174 sider

Hvad gør lægen, når patienten vil 

overlade helbredelsen til Gud? Skal 

menuen i børnehaven både leve op 

til dansk madtradition og tilgodese 

religiøse behov? Bør alle syge-

huse have et kirkerum, eller kan 

det erstattes af et multireligiøst 

bederum?  

15.2

Kunsten at leve
Hedwig. 142 sider

Om at være tilstede i verden på en 

måde, som kan højne uselviskhed, 

kærlighed og taknemmelighed 

og med en levevis til gavn for det 

fælles liv.

23.3

Messerschmidt, Morten

Den kristne arv
Eksistensen. 115 sider

Personlig bog om politikerens for-

hold til kristendommen med vægt 

på Kierkegaard og Grundtvig.
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29.6

Lindeberg, Sahra L

Jødedommen og moderniteten
Multivers. 192 sider

Fagbog om de forskellige strøm-

ninger i europæisk jødedom fra 

oplysningstiden til 2. verdenskrig.

30.11

Lauta, Kristian Cedervall

Katastrofer og hvad de kan lære 
os om os selv

People’s. 258 sider

Juraprofessor og ekspert i kata-

strofe-ret, Kristian Cedervall Lauta, 

fortæller med viden og via cases, 

hvordan vi som mennesker og som 

samfund reagerer på en katastrofe 

som fx en pandemi.

30.13

Bregman, Rutger

Det gode menneske
People’sPress. 483 sider

En vitaliserende hyldest til men-

neskets natur, der i den grad får 

dårlig presse. Men måske er det 

medierne selv, der skaber kynis-

me, misantropi og pessimisme i en 

verden, hvor det viser sig, at folk er 

bedre end deres rygte?

50.1

Skyggebjerg, Anna

Naturnærvær for byboer
People’s. 105 sider

Poetisk guide til, hvordan man kan 

lave ritualer i hverdagen, der brin-

ger naturen nærmere.

Samfund og politik

30.174

Nordahl, Bertill

Mand
Nielsens. 195 sider

Tankevækkende fortælling om en 

mands liv gennem 37 år. Igennem 

interviews møder vi ham i punkt-

nedslag som 16-årig, 23-årig, 

29-årig, 35-årig og 53-årig.

30.1757

Brædder, Anne

Femø
Århus Universitetsforlag. 100 sider

En del af serien 100 danmarkshistorier

I 50-året for den første kvindelejr 

på Femø fortælles historien om 

baggrunden og udviklingen af 

lejren.

32.08

Munk Christiansen, Peter

Lobbyisme
Århus Universitetsforlag. 60 sider

En del af serien Tænkepauser

Lobbyisme er lidt et fyord. Men 

ifølge forfatteren er lobbyisme slet 

ikke så slemt. Lobbyister bidrager 

med viden til landets lovgivere, for-

binder politikere med befolkningen 

og sikrer gode relationer borgerne 

imellem. 

32.17

Tolstrup, Jakob

Diktatur
Århus Universitetsforlag. 60 sider

En del af serien Tænkepauser

Hvad er diktatur egentlig for noget? 

Hvordan kommer diktatorerne til 

magten? Og hvordan fastholdes 

den magt?

32.6

Ehrbahn, Jacob

Drømmen om Europa
Gyldendal. 287 sider

Stærk fotobog om de senere 

års flygtningestrømme over 

Middelhavet, som især de græske 

øers kyster har oplevet. 

32.61

Den ny indvandring
Systime. 188 sider

Om indvandringen til Danmark 

fra 1960'erne til nu med fokus på, 

hvem de nye danskere er, hvorfor 

de kom til Danmark og hvordan 

politikere og befolkningen reage-

rede på indvandringen.
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32.7

Jensen, Carsten

Bjælken i mit øje 
– om den evige krig og glæden 
ved at slå hinanden ihjel

Politiken. 259 sider

En passioneret, indigneret og ind-

sigtsfuld analyse af krigen som et 

genkommende, barbarisk fænomen, 

der er overraskende og uløseligt for-

bundet til menneskets forsøg på at 

fastholde en civiliseret verden.

34.38

Boding Hansen, Magnus

Djævelen sover aldrig 
– mysteriet om Latinamerikas 
mange mord

Gyldendal. 175 sider

For interesserede i korruption, 

Latinamerika eller gadebander er 

her en bog, som indkapsler det 

hele. 

37.21

Pissedårlig pædagogik
Hans Reitzel. 88 sider

Debatbog der på humoristisk vis 

sætter fokus på den dårlige pæda-

gogik og peger på konstruktive veje 

mod en bedre praksis.

55.8

Gates, Bill

Sådan undgår vi klimakata-
strofen - de løsninger vi har, og 
de gennembrud vi behøver

Gyldendal. 271 sider

Gates’ budskab er enkelt: Den 

årlige udledning af drivhusgasser 

skal sænkes markant, fra 51 mil-

liarder tons til 0.

61.612

EU - Sammen hver for sig?
DEO. 60 sider

En bog om EU's rolle og håndte-

ring af COVID-19, da pandemien 

ramte Europa i februar 2020.

61.612

Håndteringen af covid-19 
i foråret 2020

Folketinget. 595 sider

En uvildig ekspertgruppe med 

professor emeritus Jørgen 

Grønnegård Christensen i spidsen 

har evalueret, hvordan regeringen 

håndterede coronapandemiens 

første fase. Gruppen var nedsat af 

folketinget. 

True crime

34.31

Just, Flemming

Morgenposten og natbarberen
Tekst & Design. 85 sider

En frisør og et postbud kupper 

et posthus og udlever drømmen i 

Spanien som millionærer i 80 dage, 

før de bliver fanget.

34.31

McLean, Florence

Seriemorder
Lindhardt og Ringhof. 213 sider

Florence McLean, dansk ekspert 

i seriemordere, forsøger at finde 

mennesket bag den oplagte ond-

skab og opstille kriterier, som kan 

fange en potentiel seriemorder, før 

han eller hun vælger at myrde.

34.38

Englund, Peter

Mordet på Söndagsvägen
Gyldendal. 281 sider

Om opklaringen af mordet på 

en ung kvinde i en forstad til 

Stockholm i 1965. Det bliver den 

største og mest komplicerede 

mordefterforskning i svensk histo-

rie før Olof Palme-mordet.

61.42

Med døden på arbejde
Lindhardt og Ringhof. 374 sider

Et interessant indblik i retsmedici-

nernes arbejde rundt om i verden 

ved store katastrofer, krig, terror 

og tortur.

99.4 Dahl Andersen René

Hærdet
Grønningen 1. 470 sider

René Dahl Andersens arbejdsliv 

som narkobetjent i København er 

fyldt med adrenalin og vilde even-

tyr på grænsen mellem moral og 

retsplejelov.

Danmark og andre lande

41.04

Veber, Thomas

Udfordringen
Ocean Dream. 208 sider

Kom med på en spændende og 

anderledes sejlads fra Mallorca til 

Marstal netop, da covid-19-pande-

mien rasede i Europa.
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44.4 Flensborg

Davidsen, Hans Christian

Forelsket i Flensborg
Hovedland. 295 sider

En utraditionel og personlig guide 

til oplevelser i Flensborg.

45.6

Hansen, Jørgen

Bilture i Sverige
Legind. 217 sider

86 turforslag til køreture i Sverige 

beregnet til naturelskende bil-

turister. Fra Trelleborg i syd til 

Polarcirklen i nord.

46.2

20 lystrejser i Danmark
Olufsen Bøger. 200 sider

Tag med forfatterne Peter Dürrfeld 

og Peter Olufsen på en tur rundt i 

Danmark og læs deres personlige 

anekdoter fra fx Dragør, Køge, 

Ulfborg og Aalborg.

46.2

Gang Rasmussen, Torben

Vandrerundture i Danmark
Legind. 232 sider

Guide til en lang række natur-

skønne vandreture, hvor start- og 

slutpunkt er samme sted.

47.44 Mallorca

Liedtke, Rüdiger

111 steder på Mallorca 
som du skal se

Frydenlund. 230 sider

Ny rejseguide i serien med skæve 

og usædvanlige attraktioner.

48.86

Klement, Krass

Metrovia
Gyldendal. 181 sider

Fotografisk billedværk af den 

markante danske fotograf Krass 

Clement, der i sin personlige stil for-

tolker den sydamerikanske metropol 

Buenos Aires i transporthøjde.

56.13

Petersen, Michael

Sø & å – livet over og under 
vandspejlet

Koustrup. 122 sider

Guide til de mest almindelige dyr 

ved Danmarks søer og åer. 

57.2

Lauersen, Thomas

Den lille vilde
Politiken. 111 sider

Bd. 1- 4

Håndbøger i lommeformat med 

inspiration til sankning af 44 dan-

ske planter.

Krop og sundhed

60.1

Nørmark, Dennis

Tilbage til arbejdet 
– sådan bekæmper vi pseudo-
arbejdet i organisationer

Gyldendal. 290 sider

Antropolog Dennis Nørmark 

tager tråden op fra bogen 

’Pseudoarbejde’ fra 2018, som 

satte ord på mange danskeres 

frustrationer over et arbejdsliv til-

tagende tømt for mening. 

60.136

Stelter, Reinhard

Kort & godt om coaching
Dansk Psykologisk Forlag. 152 sider

Om de forskellige tilgange og 

tilbud, som eksisterer inden for 

coaching. 

61.23

Gudbergsen, Louise Rindel

Suveræn fordøjelse 
– slip for oppustet mave, inflam-
mation og træthed

Gyldendal. 225 sider

Få styr på fordøjelsen, helbredet 

eller forebyg en række sygdomme 

og oplev et øget velvære og trivsel.

61.26

Humaidan, Peter

Supersæd
Gyldendal. 182 sider

Nyttig viden til mænd, der ønsker 

at optimere deres sædkvalitet, fx 

i forbindelse med fertilitetsbe-

handling.
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61.38

Ladefoged, Stig

Spis mere plantebaseret
Turbine. 395 sider

Grundig og forskningsbaseret 

introduktion til en plantebaseret 

kost. Med gode råd om kostom-

lægning og opskrifter.

61.44

Darko, Ditte

Kort & godt om seksuel chikane 
og #metoo

Dansk Psykologisk Forlag. 125 sider

En beskrivelse af de psykologiske, 

arbejdsmiljømæssige og juridiske 

aspekter af seksuel chikane og 

krænkelser.

61.642

Kort & godt om psykoterapi
Dansk Psykologisk Forlag. 122 sider

Om de mest udbredte retninger 

inden for psykoterapien, og om 

hvordan og hvorfor de virker. 

61.644

Find, Sisse

Aldrig mere angst
Gyldendal. 268 sider

Når livet udfordrer os og giver os 

problemer, reagerer nogle menne-

sker med voldsomme bekymringer. 

Her får du redskaber til at handle 

anderledes og at slippe dårlige 

tankemønstre.

61.644

Lund Madsen, Peter

Når børn og unge får angst
Lindhardt og Ringhof. 219 sider

Man kan godt lære at leve med 

angsten! Håb og en hjælpende 

hånd til unge og lidt ældre, som 

kender til angst fra egne eller 

nærtståendes oplevelser.

61.645

Skoglund, Lotta Borg

ADHD hos piger og kvinder - fra 
dygtig pige til udbrændt kvinde

Pressto. 284 sider

I kraft af deres køn har piger og 

kvinder med ADHD også en række 

ekstra udfordringer, som drenge 

og mænd med ADHD ikke ople-

ver. Bogen blev kåret som årets 

populærvidenskabelige bog i 2020 

i Sverige.

79.53

Havmøller, Ole

Qigong for krop og sind
Skriveforlaget. 284 sider

Qigong kommer fra Østen og 

omfatter energiøvelser og ånde-

drætsøvelser. 

79.601

Aagaard, Marina

Mikrotræning  
– bedre form på 1-15 minutter 
i skole, hjemme og på job

Aagaard. 201 sider

Ved at træne bare en lille smule 

hver dag kan man komme i mar-

kant bedre form. 

79.69

Gå - en hyldest til vandringen
Gad. 254 sider

Vandring i nutidigt, historisk og lit-

terært perspektiv.

Hus, have og hobby

63.54

Dalby, Claus

Krukke-køkkenhaven
Klematis. 317 sider

Få en skøn køkkenhave på få kva-

dratmeter hvad enten det er på 

altanen eller terrassen.

63.54

Ingerslev, Persille

Gendyrk – Flere porrer til folket
Frydenlund. 214 sider

Få tips og gode råd til, hvordan du 

genbruger eller gendyrker dine 

grøntsager gang på gang, sparer 

penge og har det sjovt.

Cl
au

s 
D

al
by



19

63.54

Skrumsager Møller, Lene

Fra græsplæne 
til grøntsagsmark

Lindhardt og Ringhof. 327 sider

Selv om man kun har en almin-

delig parcelhushave, kan man 

komme langt med selvforsyning og 

biodiversitet.

69.2

Mit bindingsværkshus
Landsforeningen for Bygnings- og 

Landskabskultur, Netværk for Bindingsværk. 

283 sider

De danske bindingsværkshuses 

historie, kulturhistorie og arkitek-

tur beskrevet med henblik på ved-

ligeholdelse og istandsættelse.

79.982

Frost, Kenny

Laksen og jeg
Frostfly. 296 sider

Passioneret bog om fluefiskeri 

efter laks, som klæder lystfiskere 

på med informativ tekst, anekdoter, 

tips og råd.

Mad og drikke

64.1

Mummum
Lindhardt og Ringhof. 299 sider

Lækre, lette og nemme hverdagsop-

skrifter fra madbloggen Mummum.

64.14

5 sommergrøntsager på stribe
Diabetesforeningen. 73 sider

Opskrifter med blomkål, asparges, 

ærter, spidskål og tomater.

64.14

Bønløkke, Kirsten

Sunde knogler
Osteoporoseforeningen. 63 sider

Kogebog, der især tilgodeser de 

ernæringsmæssige behov hos 

mennesker med knogleskørhed. 

Opskrifterne er opdelt efter årets 

12 måneder og indeholder hver en 

sæsonaktuel ingrediens der findes 

i den danske natur.

64.14

Hjernøe, Anne

Spis dig stærk, let og mæt
Politiken. 252 sider

Kogebog med 84 nemme, lette 

og mættende måltider og ti des-

sertopskrifter. 

64.14

Nordkvist, Martin

En slankebog til mænd
Superlux. 104 sider

20 kg på 20 uger. Det lover bogen 

mænd kan tabe sig, hvis man(d) 

følger en proteinrig diæt. 

64.15

Birkelyng-Larsen, Sofie

Mit glutenfrie plantekøkken
Zara. 239 sider

Kogebog til veganere og til dem, 

der søger inspiration til at spise 

nem, mavevenlig og plantebaseret 

mad uden gluten eller laktose. 

64.15

Larsen, Steen

Grøn verdensmad
Muusmann. 279 sider

Inspirerende vegetarkogebog med 

fokus på spændende krydderier og 

lækre råvarer.

64.15

Randrup, Sebastian Mathson

Den grønne flyttehjemmefra-
kogebog

Lindhardt og Ringhof. 143 sider

60 vegetariske opskrifter med 

hverdagsmad, salater, gæsteretter, 

snacks og fingermad samt søde 

sager. Alt sammen noget, som 

man kan lave uden at have mange 

års erfaring i køkkenet.

Sy – Strik - Krea

64.64

Garland, Claire

Den forunderlige skov
Turbine. 127 sider

Strik naturen ind i dit hjem med 

denne samling opskrifter, der 

henvender sig til øvede strikkere. 

Bogen indeholder opskrifter på 12 

forskellige dyr bl.a. rålam, græv-

ling, fasan, blåmejse og slørugle.
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64.64

Høxbro, Vivian

Finurlig strik
Turbine. 192 sider

Strikkebog for erfarne strikkere 

med flere spændende projekter og 

en strikkeskole. Her er både strik 

med tern, tre-firkanter, vinkler, 

trapper og meget mere.

64.64

Shida, Hitomi

Japanske strikkemønstre 2
Turbine. 160 sider

En samling af 250 originale og 

elegante japanske strikkemønstre 

med hulmønstre, fladedækkende 

og sammensatte mønstre.

64.66

Briscoe, Susan

Kogin broderi – den ultimative 
grundbog

Turbine. 127 sider

Over 230 traditionelle mønstre i 

japansk kogin-broderi. Projekterne 

varierer fra simple lykønsknings-

kort til store vægstykker.

64.66

Mortensen, Rosane Paiva

Stitchery - i det fri
Kratte.dk 65 sider

12 søde broderier med stemnings-

fulde forårsmotiver, der giver rig 

mulighed for at øve sine stingfær-

digheder. 

74.901

Lecouffe, Justine

10 trin til at tegne hverdagsting
Turbine. 128 sider

Tips til, hvordan du kan tegne 60 

forskellige ting. Lige fra, hvad du 

finder i din taske til, hvad der står 

på køkkenbordet.

79.32

Novytska, Olka

Et hæklet kongerige
Turbine. 144 sider

Opskrifter på 36 forskellige små 

amigurumi-eventyrfigurer.

Sprog og litteratur

81.17

Nielsen, Peter

Med fortællingen går jeg i døden
Information. 339 sider

Beskrivelse og karakteristik af 

romankunsten i Europa efter 1945 

med udgangspunkt i nogle af de 

største forfatternavne, som Hertha 

Müller, Marguerite Duras, Michel 

Houellebecq, Rachel Cusk og 

Salman Rushdie.

81.51

Zeruneith, Keld

Da de tog land 
- historie, drømme og digtning 
i sagatidens Island

Gyldendal. 383 sider

Keld Zeruneith er professor eme-

ritus og en af de bedste kendere af 

islandsk sagalitteratur. 

89.01

Greve, Linda

Ord
Århus Universitetsforlag. 60 sider

89. del af Tænkepauser

Underholdende essay om, hvordan 

sproget ikke opstår ud af intet, 

men i et syndigt rod af private 

tanker, kropslige erfaringer og 

omgivelsernes påvirkning.

Historie

35.54

Nørby, Søren

Med fornøden dristighed
Turbine. 328 sider

Underholdende bog for både søul-

ke og landkrabber med tolv drama-

tiske historier fra flådens historie, 

der spænder lige fra ’Dannebrogs’ 

dødskamp mod svenskerne i 1710 

til ’Tritons’ redningsaktion ved 

Island i 2006.

62.62

Kamp, jagt og pragt
Davids Samling, i kommission hos 

Strandberg Publishing. 295 sider

Smukt værk i stort format om isla-

misk kultur og våbenhistorie.
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91.93

Kampen om Norden
Bonnier Publications International. 128 sider

1. del af Europa i flammer

Om Vinterkrigen, da USSR angreb 

Finland, samt Nazitysklands 

besættelse af Norge og Danmark.

91.93

Skibet fra helvede
Lindhardt og Ringhof. 326 sider

Ved krigens slutning i 1945 drev 

et skib med udmagrede og syge 

kz-fanger i land på Møn. De lokale 

igangsatte en redningsaktion.

93

Hawes, James

Den korte historie om England
Svane & Bilgrav. 295 sider

Fra indflydelsen fra den romerske 

kejser Cæsar over imperietiden 

frem til nutidens Brexit.

94.41

Huber, Florian

Lov mig, at du skyder dig selv
Turbine. 339 sider

Den rystende og chokerende histo-

rie om de titusinder af almindelige 

tyskere, som ved afslutningen af 

2. verdenskrig så selvmordet som 

eneste udvej.

96.71

Kofoed Poulsen

Russertiden – de sidste vidner
Brian Christensen. 208 sider

Mens resten af Danmark fejrede 

befrielsen den 5. maj 1945, var 

stemningen noget mere dyster på 

Bornholm, hvor russerne havde 

indtaget øen. I elleve måneder var 

øen besat.

97.4

Vierhout, Nellie

Spanske dronninger  
– fra Isabella til Letizia

mellemgaard. 221 sider

Fem hundrede års fortælling om ti 

dronninger og deres liv og roller i 

det spanske monarki. 

Biografier 
og erindringer

99.4 Berg, Natasha Illum

I Merubjergets regnskygge
28B. 203 sider 

Poetiske tekster om livet, døden og 

kærligheden til naturen på stor-

vildtjagt i bushen.

99.4 Biden, Hunter

Smukke ting
Politiken. 275 sider

Biografi af Joe Bidens søn, der på 

trods af at have fået meget serve-

ret har måttet kæmpe med meget 

gennem livet.

99.4 Birch, Kasper

Jeg er syg, men fejler ikke noget
Gad. 157 sider

Åbenhjertig beretning om at leve 

med helbredsangst, en angst-

lidelse, der også er kendt som 

hypokondri. 

99.4 Blixen, Karen

Bjørnvig, Thorkild

Pagten
Gyldendal. 225 sider. 4. udgave

Bogen bag Bille Augusts film 

'Pagten' fra august 2021. Om 

forfatteren Thorkild Bjørnvigs 

venskab med Karen Blixen i årene 

1950-1954. 

99.4 Blædel, Gert

Blædel, Ole

Et halvt år i Gestapos kløer
Turbine. 174 sider

Om modstandsmanden Gert 

Blædels kamp mod nazisterne og 

hans ophold i arbejdslejren Dalum 

nær den hollandske grænse.

99.4 Hansen, Marianne Iben

Gennem sprækkerne
Gad. 171 sider

En datters rørende beretning om 

de sidste år med sin demente far.
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99.4 Langkilde, Hans Alfred

Langkilde, Johannes

Min fætter er høvding i Samoa
Gyldendal. 279 sider

DR-Journalist Johannes Langkilde 

tager til Samoa, hvor han følger 

sporene efter en slægtning, der i 

1869 stak af på eventyr og endte 

som høvding på en paradisø.

99.4 Sjödin, Tomas

Lyden af stilhed
Kristeligt Dagblad. 209 sider

En personlig fortælling om, hvorfor 

stilhed er vigtig for alle menne-

sker, og hvordan denne stilhed kan 

opnås gennem bøn.

99.4 Skibby, Jesper

Vorm, Tonny

Engang var jeg Jesper Skibby
Politiken. 221 sider

Åbenhjertig biografi om Jesper 

Skibby og hans søgen efter at finde 

ind til sig selv og et ståsted i livet 

efter afslutningen på cykelkarrieren.

99.4 Stordalen, Petter

Endelig mandag
Strawberry. 229 sider

Den norske hotelmilliardær Petter 

Stordalen, som i Danmark fx ejer 

rejsebureauet Spies og hotel Villa 

Copenhagen, øser ud af sin livser-

faring og giver gode råd om at få 

succes i erhvervslivet.

99.94 Trump

Trump, Mary

For meget og aldrig nok 
- hvordan min familie skabte 
verdens farligste mand

mellemgaard. 245 sider

Donald Trumps niece, Mary Trump, 

skriver om de mørke sider af 

familiens historie, og hvad der har 

skabt det kontroversielle magt-

menneske, der endte med at blive 

præsident.

Nye e-bøger 
fra eReolen.dk

Se på dit biblioteks hjemmeside, 

hvor mange e-bøger du kan læse 

hver måned.

Caplin, Julie

Det lille bageri i Brooklyn
Turbulenz, 2021

Sophie rejser til New York med et 

knust hjerte for at arbejde og fin-

der kærligheden på ny.

Grebe, Camilla

Før du døde
Lindhardt og Ringhof, 2013

3. del af Siri Bergman

Psykologen Siri rydder ud i sin 

afdøde mands efterladenskaber og 

indleder en jagt på sandheden om 

hans død, og hvorfor hans kamme-

rat blot måneder før blev myrdet i 

en park.

Kerouac, Jack

Vejene
Rosinante, 2008

Klassiker om to beatniks' oplevel-

ser som vagabonder på de ameri-

kanske landeveje.

Oksanen, Sofi

Hundeparken
Rosinante, 2021

To kvinder, der før har kendt hin-

anden godt i Ukraine, mødes sene-

re i livet i en hundepark i Helsinki, 

hvor de begge holder øje med et 

par med to børn og en hund.

Ward, J. R.

Den udvalgte
Tellerup, 2021

28. del af The black dagger brotherhood

Sexet dark fantasy-serie for 

voksne.

Film på dvd og Blu-Ray

Badehotellet, 8
Scanbox Entertainment, 2020

Dvd og Blu-ray

4 timer 9 minutter

Sommeren 1941. Tyskerne har 

overtaget nabohotellet kun en kilo-

meter væk. Det afholder dog ikke 

badehotellets stamgæster fra at 

tjekke ind som de plejer.
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Erna i krig
Scanbox Entertainment, 2020

Dvd og BluRay

1 time 40 min.

Manuskript: Henrik Ruben Genz

Under første verdenskrig følger 

Erna med i krigstjeneste for at 

beskytte sin søn, der er indkaldt til 

at kæmpe for tyskerne. Med bl.a. 

Trine Dyrholm, Ulrik Thomsen og 

Anders W. Berthelsen. 

Efter Erling Jepsens roman.

Poldark, 5
Soul Media

3 dvd’er

Når en gammel ven dukker op med 

en bøn om hjælp, er Ross tvunget 

til at tage sagen op igen og trække 

Poldarks ind i større fare end 

nogensinde før. 

The Undoing
SF Studios

Dvd og Blu-ray

5 timer 19 minutter

Instruktør Susanne Bier

Alt ændrer sig for Grace Fraser 

da hendes mand bliver hovedmis-

tænkt i en højtprofileret mordsag. 

Politiets efterforskning afslører 

ukendte sandheder om både hen-

des mand og deres ægteskab. Med 

bl.a. Nicole Kidman og Hugh Grant. 

Film på Filmstriben.dk

Se på dit biblioteks hjemmeside, hvor 

mange film du kan se hver måned.

Fargo
Polygram Filmed Entertainment, 1996

1 time 38 minutter

En af Coen-brødrenes måske mest 

elskede film, den prisbelønnede 

krimikomedie om Jerry, der vil 

kidnappe sin egen hustru for at 

få udbetalt en løsesum. Med bl.a. 

Frances McDormand.

Den sidste kejser
Nonstop Entertainment, 1987

2 timer 40 minutter

Instruktør Bernado Bertoluccis 

storværk om den 3-årige Pu Yi, som 

i 1908 bliver kåret som kejser over 

Kina. Da kommunisterne vinder 

frem, vælger han den forkerte side.

Wallander
Yellow Bird Films

32 afsnit fra 2003-2013

Krister Henriksson er tilbage som 

den traurige polis fra det idyl-

liske Ystad. Men under overfladen 

bliver respektable borgere myrdet, 

menneskehandel og narko ruller 

ind over grænsen fra øst og også 

i politiets egne rækker er der 

brodne kar.

Spil

79.41

Control
Playstation 5 og Xbox Series X

505 Games, 2021 - Ultimate edition

Jesse Faden er netop blevet valgt 

som ny chef i FBC - The Federal 

Bureau of Control. Det hemmelige 

agentur er under angreb fra en 

mystisk entitet kaldet The Hiss, 

som Jesse får brug for sine over-

naturlige kræfter for at besejre.

79.41

Hellpoint
Playstation 4

Merge Games, 2020

Dystert og udfordrende RPG-

actionspil i 3. person, hvor cybor-

gen Spawn skal bekæmpe fjendt-

lige væsener på rumstationen Irid 

Novo.

79.41

Mortal Shell
Playstation 5

Playstack, 2021

Du er en brutal sværdkæmpende 

ridder, der skal overtage faldne 

krigeres kroppe og egenskaber.

79.41

Root Film
Nintendo Switch og Playstation 4

PQube, 2021

En japansk visual novel, en inter-

aktiv roman, hvor man som film-

skaber skal genoplive en tv-serie, 

som blev annulleret for 10 år siden. 

Men en række mord forfølger pro-

duktionsholdet. 
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