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DANSKE ROMANER

Helle, Merete Pryds

Lind, Cecilie

Det vågne hjerte

Pigedyr

Ajmi, Zakiya

Lindhardt & Ringhof. 316 sider

Gyldendal. 184 sider

Delvist møbleret

Med Lis i centrum som en ung,

Pigen Sara, som hverken er barn

Gyldendal. 267 sider

søgende kvinde med længsel efter

eller voksen, længes og forelsker

Nadja har to børn med to forskelli-

både frihed, kærlighed og karriere

sig, indtil hun pludselig befinder

ge mænd og er flygtet fra sin tredje

tegnes et billede af Danmark i

sig på grænsen mellem magt og

mand, der er voldelig. Sammen

opbrud i 1980'erne.

afmagt, kærlighed og overgreb.

med sine døtre flytter hun til en
øde landsby, men hun hjemsøges
stadig på flere planer.

Johnsen, Zenia

Alt det her
Jensen & Dalgaard. 120 sider

Brix, Knud

En kvindelig jeg-fortæller kæmper

Febertræet

i voksenlivet med en barndom

Politiken. 199 sider

præget af en ustabil far og en utryg

Journalist Knud Brix tager til

skoletid.

Liberia for at konfrontere massemorderen General Butt Naked.
Det bliver til en insisterende og

Kold, Jesper Bugge

definerende rejse ind i Knuds og

Tre dage i april

Afrikas indre.

Lindhardt og Ringhof. 393 sider

Dagmar tager med de hvide busser

Løppenthin, Lea Marie

mod kz-lejren Neuengamme for

Livet går over sine bredder

Dyhr, Anna

at hente sin mand hjem. Det bliver

Gyldendal. 259 sider

Andersen, Villads

Man forsvinder ikke bare

en noget anderledes tur, end hun

Bedemandsforretningen Cyklus

København, udateret

Jensen & Dalgaard. 230 sider

havde forestillet sig.

ligger i Maribo og tilbyder en helt

Gyldendal. 192 sider

Anna har ikke haft kontakt med sin

I en nær fremtid står "Bevægelsen"

mor i nogle år, da hun får beske-

stærkt i kampen for klimaet. Imens

den om hendes pludselige død. De

Koppel, Benjamin

lyntempo og spredes som muld i

kæmper Andersen for at komme

næste fjorten dage klynger hun

Annas sang

haver og skove. En kollektivroman

sig over tabet af sin søn Frederik.

sig til skriften og nedfælder alt i

Gyldendal. 505 sider

om liv, død, jord og længsler.

sin notesbog: følelserne, tankerne,

Som eneste pige i den jødiske

huskelisterne.

familie Koppelman er Hannah oppe

ny type økologisk begravelse, hvor
de døde kroppe komposteres i

imod stærke traditioner. Jødisk
slægtshistorie fortalt gennem
næsten hundrede år.
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UDENLANDSKE
ROMANER

Madame Nielsen

Rams, Louise Ariesen

Kendsgerninger
For at genvinde kontrollen over sit

En dag med gode hensigter Min mors, vores hemmeligheder
og mig

liv, fortæller forfatteren Madame

Byens. 292 sider

om bl.a. moralsk forfald og for-

Nielsen om sin opvækst ud fra

Louise Rams har altid haft et

skellen mellem litteratur og virke-

fakta og kendsgerninger. Men kan

vanskeligt forhold til sin mor. Nu

lighed. Hovedfortællingen handler

man det?

er hun blevet 50 år og søger en

om den udspekulerede Ondine,

afklaring og frigørelse fra morens

men der leges med de litterære

magt. Autofiktion for læsere der

konventioner, således at forfatteren

Mørk, Christian

interesserer sig for konfliktfyldte

springer ud og ind af historien.

Tilståelser

familierelationer.

Grif. 71 sider

Boon, Louis Paul

Kapelgade
Jensen & Dalgaard. 597 sider

Postmoderne flamsk mesterværk

Lindhardt og Ringhof. 330 sider

Drivende rundt i Stillehavet på
et nødlandet vandfly kæmper en
gruppe amerikanere og japanere

Archer, Jeffrey

under den 2. verdenskrig for at

Lykkens sønner

overleve.

Lindhardt og Ringhof. 631 sider

I Conneticut i 1950'erne adskilles to tvillingedrenge ved fødslen.
Platz, Naja Alberdi

Nathaniel Cartwright og Fletcher

Cuadrilla - En fortælling
om at høre til

Andrew Davenport får vidt forskel-

Alhambra. 301 sider

veje ofte krydses, mødes de først

Amaia forsøger at finde sin iden-

ansigt til ansigt, da den ene skal

lige vilkår i livet, og selvom deres

titet mellem to kulturer med en

forsvare den anden for mord.

Cullhed, Elin

dansk mor og en baskisk far.

Søgaard, Anders

Under et besøg i Baskerlandet

Hus uden fundament

Eufori - en roman om
Sylvia Plath

afsløres en familiehemmelighed,

Kronstork. 261 sider

C&K. 304 sider

der involverer bl.a. terrororganisa-

Hukommelse og erindring er det

Roman om forfatteren Sylvia Plath.

tionen ETA, og som får afgørende

gennemgribende motiv i denne

Om hendes korte og kaotiske

betydning for hendes selvopfat-

romans fem selvstændige kapitler.

samliv med Ted Hughes og det

telse.

I et labyrintisk væv fortælles om

vanskelige forhold at skulle være

erindring som det identitetsska-

både småbørnsmor og forfatter.

bende fundament for menneskeog samfundsliv.
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Dubois, Jean-Paul

Gurnah, Abdulrazak

Knausgård, Karl Ove

Alle mennesker bebor ikke
verden på den samme måde

Efterliv

Ulvene fra evighedens skov

Gutkind. 350 sider

Lindhardt og Ringhof. 797 sider

Arvids. 230 sider

Roman om samfund, kolonisering,

2. del af Morgenstjernen

Sympatiske, fransk-canadiske Paul

krig og mennesker i Østafrika.

Syvert mister sin far som barn og

Hansen sidder i en fængselscelle i

Til læsere, der vil forstå verden

kredser som ung mand stadig om

Montreal sammen med et medlem

omkring dem.

faderen som person. Var han bare

af Hells Angel. Hvordan er han

en almindelig norsk familiefar,

havnet i fængsel?

eller havde han andre længsler og
Heurlin, Karin

drømme?

Min kone
Grønningen 1. 396 sider

Det knager i Michaels ægteskab,
Fonn, Maria Kjos

og da der viser sig nye mulighe-

Heroin chic

der på jobbet, kommer han i sit

Gutkind. 201 sider

livs krise. Bittersød roman om en

Selvfølgelig er Elise ikke junkie

mand i problemer, der kan læses

- hun har bare lyst til at flyve fra

af både mænd og kvinder.

forfærdeligt til fantastisk på 5
sekunder. Hun er Klokkeblomst
på heroin; sølvvinger og sølvpapir,

Jenoff, Pam

masser af stjernestøv.

Kvinden med den blå stjerne
Alpha. 381 sider

Den unge jødiske kvinde Sadie

Fagerholm, Monika

Lola omvendt

Gudbjörnsson, Xinxin Ren

gemmer sig i 1942 i Krakows kloak

Lafon, Marie-Hélène

Turbine. 553 sider

på flugt fra nazisterne. Gennem

En søns historie

en rist får hun en dag øjenkontakt

Etcetera. 160 sider

foregår i et mindre finsk samfund,

Risalderen - En mosaikroman
om en tidsalder, hvor Kina er
blevet mere synlig

med den jævnaldrende Ella oppe

Sansemættet slægtshistorie der

hvor alle ved alt om alle - måske.

Rebel with a cause. 124 sider.

på gaden, og et risikabelt venskab

virtuost beskriver en fransk fami-

Jana Marton vender hjem til en

14 små fortællinger fra det

tager form.

lies liv og hemmeligheder over en

genforeningsfest, og et mystisk

moderne Kina, hvor skæve eksi-

drab for 17 år siden spøger stadig i

stenser forsøger at navigere i et

lokalsamfundet.

samfund i voldsom forandring,

Svimlende storslået roman, der

periode på 100 år.

især når det gælder arbejde og
kærlighed.
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Liljestrand, Jens

Olsson, Linda

Prudhomme, Sylvain

Selv hvis alt forsvinder

Langsomt lukker jeg døren

På vejene

Lindhardt og Ringhof. 504 sider

Aronsen. 252 sider

Holger. 303 sider

Klimakrisen har nået uanede

Rørende og velskrevet roman om

Stemningsfuld og sprogligt smuk

højder, og store dele af Sverige

det svære emne, at miste dem der

bog om to utilpassede mænd og

står i flammer. Kaos, optøjer og

står en nærmest.

det svære i at opretholde en rela-

desperate handlinger er blevet en

tion til en, der lever for at rejse.

naturlig del af hverdagen, og midt

Både som kæreste og som ven.

i det hele må ethvert menneske

Orrantia, Marta

Handlingen udspiller sig i Frankrig

beslutte sig for, hvem de vil være.

Livet i bakspejlet

og er en kærlighedserklæring til

Aurora Boreal. 255 sider

landet.

Spændende og bevægende colombiansk roman om livet i alderdommen og om de fortrydelser,

Persaud, Ingrid

skavanker og den ensomhed, der

Efter kærligheden

kan følge med. Men også om de

Gyldendal. 427 sider

smukke erindringer og uventede

Betty Ramdin bor alene med sin

glæder, der også ledsager en som

søn på Trinidad efter hendes vol-

gammel.

delige ægtemands død. Da den
elskelige mr. Chetan flytter ind
som lejer, opstår en usædvanlig
familie.

Patchett, Ann

Det hollandske hus
Svane & Bilgrav. 356 sider

Lowe, T. I.

Stemningsfuld slægtsroman fortalt

Peters, Torrey

Under magnoliatræerne

henover fem årtier om to søsken-

Detransition, baby

Reid, Taylor Jenkins

Lindhardt og Ringhof. 350 sider

des stærke bånd, deres barn-

Gad. 357 sider

Daisy Jones & The Six

Teenageren Ox vokser op på en

domshjem og en fortid, der ikke vil

Ames troede, at afskeden med livet

North Publishing. 380 sider

farm i Sydstaterne i USA. Da

slippe sit tag i dem.

som transkvinde ville gøre alting

Ville du ønske, du havde været på

hendes mor dør efter en fødsel,

lettere. Men nu er hans kvindelige

tour med et af 70'ernes mest ikoni-

står hun alene tilbage med seks

kæreste gravid, og forestillingen

ske bands? Så kom med backstage

mindre søskende og en psykisk

om at være far i et heteronormativt

i denne musikroman om det fiktive

ustabil far. Skæbnefortælling om

parforhold virker helt uoverskuelig.

band "Daisy Jones & The Six".

psykisk sygdom, stærke familie-

Skal man absolut kun være to

bånd og den første forelskelse.

forældre?
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Schulman, Alex

Smith, Wilbus A.

Örkény, István

Brænd alle mine breve

Stormens rasen

Familien Toth

Lindhardt og Ringhof. 268 sider

Lindhardt og Ringhof. 462 sider

Hoff & Poulsen. 115 sider

Alex Schulman dykker ned i sin

Farverig, maritim underholdning,

Kortroman om familien Toth, som

familiehistorie for at finde årsager-

der udspilles på en baggrund af

får besøg af en major på orlov fra

ne til sit eget mørke og sin vrede

drabelige søslag, den amerikanske

2. verdenskrig.

og fortæller om sine bedsteforæl-

uafhængighedskrig, slaveoprør og

dres dramatiske samliv.

mandsmod.

DANSKE KRIMIER

Villalta, Gian Mario

Lærlingen
Jensen & Dalgaard. 269 sider

Robayo, Margarita García

Intens italiensk roman om to ældre

Dødvande

mænds modsætningsfyldte forhold,

Aurora Boreal. 185 sider

der udvikler sig til et venskab. En

Det colombianske indvandrerpar,

hensygnende katolsk kirke danner

Lucia og Pablo, kæmper med

rammen om deres forskellige

deres identiteter og forskellige

livssyn og baggrund.

holdninger til børneopdragelse,
familierelationer, utroskab og
karrierer. Kan de genfinde kærlig-

Wassmo, Herbjørg

heden til hinanden og videregive

Shipstead, Maggie

Mit menneske

Botofte, Eva

deres oprindelige kultur til deres

Himmelstormere

Lindhardt og Ringhof. 257 sider

Mørkt lyser natten

børn i nutidens USA?

Gyldendal. 684 sider

Kunstneren Rut og forretnings-

Brændpunkt. 389 sider

Den kvindelige pilot Marian forsvin-

manden Gorm har kendt hinanden

Kriminalassistent Maria Lind skal

der i et forsøg på at flyve Jorden

siden barndommen, men først

opklare to drenges forsvinden og

Robotham, Mandy

rundt via polerne. 60 år senere

efter forliste ægteskaber og godt

mystiske død. Den ene drengs lig

Kvinden bag muren

skal hendes liv og sidste flyvetur

inde i voksenlivet giver de plads til

findes endda overfor politistatio-

HarperCollins. 414 sider

filmatiseres, og den unge kvinde,

hinanden. Deres kærlighed er stor

nen. Maria skal finde denne for-

Juttas tvillingesøster Karin bliver

der skal spille Marian fascineres af

og sammen søger de et liv med

bryder, der elsker at drille politiet,

akut indlagt med blindtarmsbe-

hendes liv.

større indhold.

samtidig med, at hendes mandlige

tændelse på et hospital i Østberlin

kolleger ikke tror på hende.

dagen inden Berlinmurens opførelse. Det kommer til at ændre de
to søstres livsbaner og familiens
skæbne for altid.
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UDENLANDSKE
KRIMIER

Harvig, Steen

Det sidste vidne
Trykværket. 271 sider

Castillo, Linda

Fortabt
Hr. Ferdinand. 341 sider

9. del af krimiserien med Morten Krag

Alsterdal, Tove

Psykoterapeut og efterforsker

Jordsug

Morten Krag og drabschef Carl

Modtryk. 307 sider

En tidligere amish-kvinde findes

Hansen er det umage makkerpar,

2. del af Ådalenserien

brutalt myrdet på et hotel.

der bliver viklet ind i en gammel

En mand findes indespærret i en

Politichef Kate Burkholder får

sag om en forsvunden kvinde.

kælder, hvor han er død af sult.

sagen, og da hun også er tidligere

Det viser sig, at flere har være

amish og kender offeret, trækker

indespærret, og politiassistent Eira

den drabelige sag spor mellem

Sjödin fra politiet i Nordsverige

offer og politichef.

13. del af krimiserien med Kate
Burkholder

bliver personligt involveret.
Petri, Lotte

Tatovøren

Connelly, Michael

Storyside. 372 sider

Uskyldens lov

Et slemt tilredt og nøgent lig

Klim. 437 sider

flyder op til overfladen i Sjælsø.

Da forsvarsadvokaten Michael

Sofie Engell og E-gruppen bliver

Haller bliver offer for et uigennem-

tilkaldt, da der er ligheder med et

skueligt komplot, står han pludse-

makabert mord, der blev begået i

lig i sit livs sværeste retssag. Han

samme område 10 år tidligere.

skal forsvare sin egen uskyld.

Kryb

Thodsen, Klaus

Getz, Kristine

Politiken. 441 sider

Stormvarsel

Poppy

9. del af krimiserien med Rebekka Holm

Brændpunkt. 344 sider

I forbindelse med en politisk par-

I 1970 dræbes en ung pige på den

Arnaldur Indriðason

Poppy på to år eksponeres døgnet

tifest på en mindre ø forsvinder

fiktive vadehavsø Bregnø. Mens en

Mørket ved besked

rundt på sin mors Instagram-

18-årige Frida. Da hun findes død

storm er på vej til øen, arbejder

Gyldendal. 346 sider

profil. Da hun forsvinder sporløst,

på øen, breder panikken sig. Det

kriminalkommisær Have på at løse

Da en gruppe tyske turister finder

er motivet uklart. Har en følger

bliver ikke det eneste dødsfald

mordgåden.

liget af en mand, der forsvandt 30

ønsket selv at "have hende", er

i denne sag, så kriminalbetjent

år tidligere, bliver den pensionere-

der pædofile kræfter på spil eller

Rebekka Holm får rigtig meget

de politimand Konrad sat på sagen

handler bortførelsen udelukkende

at se til.

igen. At der har fundet en grum

om penge?

Hastrup, Julie

Modtryk. 342 sider

forbrydelse sted, kaster nyt lys på
hele den gamle sag.

7

Rebernik, Walther

Child, Lee

Vidne

Blodig alvor

People's. 353 sider

Jentas. 428 sider

3. del af Jæger

En Jack Reacher-thriller

Hannah Bengtson og Markus

En sen nattetime i et under-

Larsen lever undercover i Østrig

grundstog er Jack Reacher vidne

i håb om en fredelig tilværelse,

til et besynderligt selvmord, da en

men spøgelser fra fortiden vil det

ukendt kvinde skyder sig selv. Jack

anderledes.

tager hurtigt kampen op, og sætter
sig for at opklare kvindens uhyggelige handling.

Holst, Christoffer

Safier, David

Delargy, James

Skønne, grønne forårsvinde

Miss Merkel - mord i Uckermark

Forsvundet

Flamingo. 329 sider

Mellemgaard. 311 sider

Jentas. 404 sider

4. del af krimiserien med Cilla Storm

1. del af krimiserien med Miss Merkel

En ung familie flygter fra fortidens

To mordmysterier og en sag om

En hyggelig krimi om den pen-

spøgelser i storbyen og bosæt-

stalking bliver vævet sammen i den

sionerede kansler Angela Merkel,

ter sig i en tilsyneladende forladt

smukke svenske skærgård. Cilla

som efter pensionen finder spæn-

mineby i den australske ødemark.

Storm og hendes venner efterfor-

ding i hverdagen ved at opsnuse

Men det viser sig snart, at de

sker sagen.

mysterier. For læsere af krimier

måske slet ikke er alene.

hvor fokus er på personkarakteristikken, miljøet og ikke på uhygge.

Riley, Lucinda
Jungstedt, Mari

Mord på kostskolen

Hvor den sidste lygte lyser

Cicero. 468 sider

People's. 304 sider

En elev findes død på kostskolen

16. del af Gotland-serien

Skt. Stephens. Efterforsker Jazz

To 12-årige drenge forsvinder på

Hunter, som er i nabolaget, får

Bukkehave, Tobias

naboer? Rikke og hendes mand

Gotland. Er de mon stadig i live?

sagen, og hun indser snart, at der

Arvestål

Åsmund lever et tilsyneladende

Politiet sætter alt ind på efter-

ikke er tale om et naturligt døds-

Politiken. 300 sider

lykkeligt familieliv, men så bliver

forskningen af deres forsvinden, og

fald. Men er der en drabsmand på

Den danske efterretningsagent

naboen fundet myrdet, og hemme-

da museets kustode findes dræbt,

skolen?

Tom Cortzen søger sandheden i

lighederne vælter frem.

Flood, Helene

SPÆNDINGSROMANER

Elskeren
Grønningen 1. 494 sider

Hvor godt kender vi egentligt vore

tegner der sig et billede af noget,

en mystisk sag, som involverer

ingen ellers kunne forestille sig.

hemmelige oplysninger lækket til
russerne og tumultariske stormagtsinteresser i Arktis.
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Guillou, Jan

Leine, Kim

McDermid, Val

Den der dræbte helvedes engle

Karolines kærlighed

1979

Modtryk. 314 sider

Gyldendal. 449 sider

Hr. Ferdinand. 398 sider

Den pensionerede journalist Erik

Under en udstationering i Moskva

1. del af serien med Allie Burns

Ponti mærker alderdommen på

i 2013 forelsker sprogofficeren

Allie Burns og Danny Sullivan er

kroppen. Det skriver han mange

Karoline sig i den mystiske russer

to ambitiøse journalister som,

klummer om. En dag spørger

Mikhail Petrov, der lover at kick-

på jagten efter forsidehistorier,

Eriks gamle ven, den tidligere

starte hendes politiske karriere

lægger sig ud med de forkerte

superspion Carl Hamilton, om Erik

hjemme i Danmark.

typer.

KÆRLIGHED OG
UNDERHOLDNING

vil hjælpe ham med at hjælpe en
gammel dame.
Rasmussen, Kim Højgaard

Aftalen
KHR. 356 sider

6. del af Flammetræet

Den danske forretningsmand Frank

Bohnet, Jennifer

Grabowski er tilbage i Nigeria og

En fransk affære

påtager sig en ny firmaopgave,

Cicero. 346 sider

men problemer og gammelt fjend-

Belinda nyder sit hoteljob i England

skab klæber til hans virke.

og at være tæt på sine børnebørn.
Men da chefen beder hende om at
rejse til Bretagne for at forvandle

Spit, Lize

en gammel campingplads til et

Lillegraven, Ruth

Jeg er her ikke

luksuriøst rejsemål, må hun mod-

Af mit blod

Gutkind. 493 sider

villigt se fortiden i øjnene.

Jewell, Lisa

Grønningen 1. 331 sider

Leonie og Simon har været kære-

Den nat hun forsvandt

2. del af Alt er mit

ster i ti år og bor i Bruxelles. De

Gad. 444 sider

Clara er nyudnævnt justitsminister

er tæt knyttet og har ikke brug for

Colgan, Jenny

Hvordan kan en ung kvinde og

i Norge. En dag er hendes børn

andet end hinanden. Indtil en aften

Sol over strandpromenaden

hendes kæreste forsvinde sporløst

sporløst forsvundet, og hun bliver

hvor alting forandrer sig for altid.

Cicero. 411 sider

fra en fest? Et år efter er de stadig

truet til tavshed. Læsere af ner-

29-årige Marisa Rossi lider af

forsvundet, men nogen giver tilsy-

vepirrende psykologiske thrillere

alvorlig social angst. Desperat

neladende en nytilflyttet krimifor-

bliver holdt i et jerngreb fra først

flytter hun ud på en lille ø, men

fatter spor at gå efter. Hvorfor?

til sidst.

med en frustreret russisk klaverlærer som nabo, har hun svært ved
at finde ro. Kan hun alligevel blive
en del af øens fællesskab?
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Diamond, Lucy

Henry, Emily

Kinsella, Sophie

En sommer i Brighton

Dig og mig på ferie

Partycrasheren

People's. 437 sider

Gad. 418 sider

Flamingo. 399 sider

Georgia flytter med sin kæreste til

Poppy og Alex har hvert år været

Effie er knust efter forældrenes

Brighton uden at have hverken et

på sommertur rundt i verden, men

skilsmisse. Da farens nye kæreste

job eller en backup-plan. Parret

for to år siden skete der noget, der

sælger barndomshjemmet, udtæn-

flytter ind i et hus ved vandet, hvor

ødelagde det hele. Nu har Poppy

ker Effie en plan for at sikre sig

hun bliver venner med husets

arrangeret en ny tur, hvor de to

et særligt minde fra huset. Der

øvrige beboere, som hver især har

venner skal finde hinanden igen.

er kun ét problem. Adgangen til

egne byrder at bære.

huset må ske under den sidste
store familiefest. Og Effie er ikke
inviteret.

Henry, Veronica

Sommeren ved havet
Cicero. 380 sider

Hornby, Nick

Robyn har haft en lykkelig opvækst

Ingen som dig

hos sine adoptivforældre i en lille

Hr. Ferdinand. 380 sider

kystby i Sydengland. Nu hvor hun

Da den 41-årige folkeskolelærer

er gravid og skal giftes, ønsker hun

Lucy møder den 22-årige Joseph

at kende sin biologiske mor, men

forandrer verden sig radikalt. Med

vil det ødelægge håbet om en lyk-

Brexit i baggrunden udfoldes en

kelig fremtid?

herlig romantisk komedie, der
samtidigt får sagt noget vigtigt om
klasse, race og aldersforskelle.

Heyer, Georgette
Egholm, Elsebeth

Den ældste søster

Den røde glente

Lindhardt og Ringhof. 419 sider

Jeffries, Sabrina

People's. 407 sider

Frederica vil sørge for, at hendes

Hertugindeprojektet

May, Nicola

Sally har mistet sin mand, og

smukke lillesøster debuterer ved

Flamingo. 368 sider

trækker sig tilbage til sommerhu-

de rigtige baller. I det mindste

1. del af Duke dynasty

Huset på hjørnet i
Cockleberry Bay

set på Helgenæs, hvor mødet med

drømmer hun ikke selv om at blive

Beatrice Wolf er blevet neglige-

Alpha. 348 sider

ungdomsflammen Silas ripper op i

hverken forelsket eller gift, men får

ret af sin familie og har brug for

1. del af Cockleberry Bay

fortidens traumatiske hændelser.

brug for alle sine overtalelsesev-

hjælp, inden hun kan debutere i

24-årige Rosa bor i London. Hun

ner for at få hjælp af Markisen af

selskabslivet for at sikre familiens

er vokset op på børnehjem og ved

Alverstoke.

indkomst. Hertugen af Greycourt

ikke noget om sin familie. Men en

indvilger i at hjælpe, men selv de

dag bliver hun kontaktet, fordi hun

mest tillukkede hjerter har spræk-

har arvet en butik i en lille by ude

ker.

ved havet.
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YOUNG ADULT

May, Nicola

O'Leary, Beth

Mød mig i Cockleberry Bay

Bare på besøg

Alpha. 334 sider

Cicero. 381 sider

O'Donoghue, Caroline

2. del af Cockleberry Bay

Hvad sker der når en succesfuld

Vores delte evner

25-årige Rosa driver sin butik og

karrierekvinde fra London bytter

CarlsenPuls. 327 sider

er blevet en del af det lille lokal-

liv med sin mormor der bor i en

2.del af Vores skjulte evner

samfund ved havet. Men på grund

lille landsby? Mens Leena forsøger

Lily, Maeve, Fiona og Roe har

af sin forfærdelige opvækst på

at begå sig blandt landsbyens lidt

fået hver deres unikke evne efter

børnehjem tør hun ikke stole på

skæve personer, er der fuld fart på

ritualet, der fik Lily tilbage, men

kærligheden, selvom den er lige

mormor, der prøver online dating

venskabet mellem dem er skrøbe-

foran hende.

for første gang.

ligt. Brigids Børn dukker op igen,
og der begynder at ske mystiske
ting i byen.

Moorcroft, Sue

Reid, Taylor Jenkins

En perfekt sommer

Evelyn Hugos syv ægtemænd

Zara. 420 sider

North Publishing. 442 sider

Seks år efter katastrofen ved

Roman, der går bag facaden

alteret vender Clancy tilbage til

på det glamourøse og glitrende

"Nelson's Bar" ved Norfolks kyst.

Hollywood, men også en bog om

Gensynet med gartneren Aaron får

de løgne og hemmeligheder, der

følelserne i spil, men snart opstår

binder mennesker sammen.

der nye problemer, da Clancys
kusine Alice pludselig dukker op.

KLASSIKERE

Morgan, Sarah

Owetz, Eli Åhman

Overgaard, Dora

Sommerens eventyr

Renoveringsprojektet

Fru Vedel

HarperCollins. 379 sider

HarperCollins. 312

Kvinder skriver. 209 sider

Rasmussen, Michaella

Engelske Kathleen er 80 år

Arkitekten Susanne er blevet skilt

Den unge fru Vedel lever i begyn-

Det du ikke ser

gammel, og hendes overbekym-

og har sagt sit faste job op. En

delsen af 1900-tallet i et ulykkeligt

Tellerup. 275 sider

rede datter, Liza, vil have hende

freelance renoveringsopgave i en

ægteskab med sin mand, der er

Frederikke går i gymnasiet og er

til at flytte på plejehjem. Men

mindre svensk by tager en vanske-

borgmester og ældre end hende.

hele tiden bange for, om hun er

Kathleen drager i stedet ud på

lig drejning. Vil hendes modernise-

Hvordan kan hun slippe ud af det

syg. Selvom lægen siger hun ikke

en biltur tværs over USA. Mon de

ring tvinge alle de tidligere lejere

bedsteborgerlige ægteskab?

fejler noget, er det svært at slippe

nogensinde vil komme til at forstå

til at flytte?

tankerne.

hinanden?
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TEGNESERIER

DIGTE

Khiljee, Naiha

Le Guin, Ursula K.

Læg en besked

Konens historie

Henry, Christian

Dalgas, Gry Stokkendahl

Lindhardt og Ringhof. 89 sider

Virkelig. 7 sider

Gruopvækkende fortællinger fra
rabarbermørket

Kudan eller Kalven

Hvordan taler vi med hinanden, når

Utraditionel varulvehistorie, der

OVBIDAT. 23 sider

vi konstant er online? Hvem har

fortælles af en kvinde, hvis mand

Fahrenheit. 120 sider

Langdigt, hvori en vanskabt kalv

ret til at definere tidens begreber?

en dag forsvinder under en fuld-

Agenterne Molly og Sculder, acti-

taler om sit korte liv.

Hvilke kulturforskelle er tydeligst

måne.

onhelten Rocco, zombier, Tom

i dag? Disse spørgsmål kredser

Cruise og horror a la Lovecraft. En

disse digte om.

række af absurde og groteske fortællinger, til læsere med interesse i
anderledes og eksperimenterende

Storr-Hansen, Nanna

tegneserier, hvor det genremæs-

Bøgetid

sige anker er gyseren.

Gyldendal. 135 sider

Vildtvoksende digte om menneskets rolle i naturens og kapitalismens sammenfiltrede kredsløb.
Med knopskydninger om moderskab, mytologi, klima og tab.

NOVELLER

Lucht, Hans

Feltarbejde

Grymer, Claus

Havet og ingenting

Turbine. 53 sider

Clark, Mathilde Walter

Læselyst. 146 sider

Digte om feltarbejdet set med

Samlede historier

Fin samling af noveller om tilba-

antropologens øjne, blandt migran-

Politiken. 304 sider

geblik på en teaterkritikers liv og

ter i udsatte steder i verden.

Hvalen, der skaber en hel industri,

usikkerhed om egen formåen og

Verne, Jules

et mystisk spejl og fiskemandens

om levet liv og egen erfaring.

En verdensomsejling under
havet

kone, som - måske - er en fisk!
Sebald, W. G.

Gennem mange små historier

E-voke. 61 sider

Efter naturen - Et elementardigt

kredses der om det underlige, det

Den klassiske Jules Verne-historie

Atlanten. 99 sider

mystiske og det absurde.

om Kaptajn Nemos verdensomsej-

Er du til klimafiktion, så læs disse

ling under havet som tegneserie.

dystre digte, der mixer fakta og
fiktion om en gudløs, hård verden
efter naturen.
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Le Guin, Ursula K.

Stridsberg, Sara

88.2

Newtons søvn

Hunter i Huskvarna

Aristoteles

Virkelig. 39 sider

Grif. 245 sider

Poetikken

I et postapokalyptisk samfund,

11 fragmenterede noveller om

Hans Reitzel. 123 sider

styret af en udvalgt gruppe viden-

menneskers længsler, sorg,

Aristoteles' lille afhandling om

skabsmænd der har etableret

kærlighed og tabte relationer i

digtekunst. Poetikken handler i sin

fornuften som det ledende princip,

spændet mellem barsk virkelighed

essens om, hvordan litteratur og

opstår en konflikt med en genop-

og drøm.

drama giver mening: Om hvorfor

stået religion.

vi oplever litterære og dramatiske
fremstillinger som meningsfulde.

TRO OG TANKER
Langstrup, Steen

SAMFUND OG POLITIK

SMS
2 Feet Entertainment. 104 sider

13.17

Alex får en besked fra sin bedste

Kløvedal, Anna

32.15

ven Ali - men Ali har været død,

Kolstrup, Søren

siden han fik et opkald fra El

Om at sørge - en bog
for begyndere

Daemon. Minimalistiske gys i

Frydenlund. 103 sider

sms-form til læsere af ekspe-

Anna Kløvedal mistede i 2004 sin

Forandringens årti
- mellem velfærd og
nyliberalisme 1990-2001

rimenterende litteratur og fans

15-årige datter, der var igennem et

Frydenlund. 567 sider

af Danmarks "grand old man of

sygdomsforløb med leukæmi. En

I 1990'erne indtog nyliberalismen

horror", Steen Langstrup.

konkret og kort selvhjælpsbog om

dansk politik. Det medførte omfat-

at være i livet med sorg og savn.

tende privatiseringer og markante
ændringer i arbejdsmarkedspolitikken. Læs bl.a. om periodens

Rieder, Anna (Redaktør)

04.863

Hjertet er en fold med heste

Hustvedt, Siri

14.3

forskellige udviklingsretninger

Amulet. 291 sider

Mødre, fædre og andre

Rasmussen, Rikke

og om de konsekvenser den førte

Udgivelsen består af mange og

Lindhardt og Ringhof. 315 sider

politik fik.

meget forskelligartede tekster og

Skarpe, feministiske synsvinkler

teksttyper. En samling af tekster

på bl.a. familie og moderskabet.

Find ind til sjælens lys
- clairvoyance, healing og
spiritualitet i hverdagen

fra og til mennesker med tilknyt-

Bogen kan læses af alle med inte-

Grønningen 1. 235 sider

ning til psykiatrien, både lægen,

resse for moderskab, de stærke

Under mantraet "alt er energi"

den pårørende, tidligere og nuvæ-

følelser i familien, og af dem, som

gives en introduktion til spirituali-

rende psykiatribrugere mv.

holder af Siri Hustvedts skarpe

tet, og hvordan man kan skabe for-

pen.

bindelse til den åndelige verden.
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KLIMA-MILJØ-NATUR

96.1

44.4

Jacobsen, Grethe

Olsen, Finn

Magtens kvinder - før enevælden

Berlin Berlin
- to byer 1945-1989

46.2

Gad. 201 sider

Omhyggelig og gennemarbejdet

Sunshine. 302 sider

fagbog om en forholdsvis stor

Samfundshistorisk værk, der

gruppe oversete og magtfulde

sætter det delte Berlins historie

Gratis oplevelser i Danmark 400 gratis oplevelser for hele
familien fra Skagen til Gedser

kvinder i dansk historie: de kvinde-

i en større historisk kontekst.

Legind. 215 sider

lige lensmænd.

Berlins sprudlende liv under den

Flot og overskuelige guide til 400

korte Weimarrepublik bliver belyst,

gratis oplevelser i hele landet.

så kontrasten til den senere delte

Beskriver bl.a museer, parker,

by gøres større.

naturområder, legepladser og

99.4 Fogh Rasmussen, Anders

Hansen, Jørgen

At træde i karakter

byer i hver landsdel og giver god

32.15

Gyldendal. 395 sider

inspiration til udflugter året rundt.

Møller, Jørgen

Anders Fogh Rasmussens første

Der er oplevelser for både børn og

Syv myter om demokrati

erindringsbog handler om hans

voksne.

Aarhus Universitetsforlag. 208 sider

barndom og ungdom og det, der

Demokratiet som samfundspolitisk

formede hans liv som politiker og

styreform er under pres, mens

menneske.

46.4

andre mere autoritære styreformer
gerne vil illudere at have demokratisk islæt. To samfundsforskere
analyserer og forsvarer i bogen

Conrad, Ulla

Nordkyststien
- langs den danske riviera
mellem Helsingør og Hundested

ANDRE STEDER
PÅ KLODEN

demokratiets tilstand og holdbarhed.

Hovedland. 152 sider

Vandreguide til Nordkyststien

40.8

mellem Helsingør og Hundested.

Kløvedal, Troels

Om rejser

92.8

Overskuelig og lettilgængelig inspi-

61.612

Gyldendal. 64 sider

Munck, Aske

ration til de mange vandrere, der

Simonsen, Lone

Et lille udvalg af tekster fra en

nyder Danmarks natur.

Hvordan håndterer vi
fremtidens pandemier?

række af forfatterens rejseskildrin-

Oh la la - hvorfor er de
så franske i Frankrig?

ger hvor han på baggrund af egne

28B. 215 sider

Information. 77 sider

oplevelser reflekterer over hvad

Om du er frankofil, står for at

Bog om da COVID-19-pandemien

mødet med verden gør ved den rej-

skulle på ferie eller flytte til

ramte og om hvordan uundgåelige

sende og har gjort ved ham.

Frankrig eller blot er interesse-

pandemier kan håndteres i frem-

ret i andre kulturer, så er denne

tiden.

samling af emner om, hvad der gør
Frankrig så fransk, oplagt.
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50.26

58.8

63.67

Olsen, Søren

Tiberg, Joar

Hallgren, Anders

Natur og friluftsliv i Danmark
- 92 dejlige naturområder med
vandreture, naturaktiviteter og
lejrpladser

Fugle i felten
- Midtsverige, Centraleuropa,
det sydlige Indien

Det gode hundeliv
- fra hvalp til voksen hund

Tredje September. 112 sider

Anders Hallgren fortæller om

Legind. 217 sider

En poetisk og utraditionel fuglebog

hundens liv, fra den flytter ind til

Guidebog til de bedste naturområ-

med personlige associationsrige og

de sidste seniorår. Både om hvad

der i Danmark. Bogen indeholder

causerende små essays om små 80

man kan forvente, hvordan hunden

ideer til udflugter og aktiviteter,

arters særheder og karaktertræk.

skal behandles og tips og tricks til

information om lejrpladser, sevær-

Lindhardt & Ringhof. 167 sider

aktivering af hunden.

digheder og meget mere.
46.4

63.5

Tarp, Henrik

Teckemeier, Nanna Louise

Camønoen - øen rundt til fods

55.8

Din have - dine regler

Hovedland. 125 sider

Gaffney, Owen

Koustrup. 249 sider

Guidebog til at gå Camønoen - en

Havebog for alle haveinteresserede

vandrerute hele vejen rundt på Møn

Klodens grænser
- viden om vores verden

(og Bogø). Inspirerende bog for

Information. 239 sider

nye i haven. Her i bogen siges der

vandrefolket - og for alle, der gerne

Hvor går klodens grænser for, hvad

farvel til havearbejde og goddag

vil vide mere om Møn.

vi kan byde den og stadig være

til havehygge, hvor målet er lige

sikre på, at den eksisterer i frem-

præcis den have, du ønsker dig.

- specielt målrettet alle, der er

tiden? For interesserede i global
50.1

opvarmning, miljøaktivisme og

Sand-Jensen, Kaj

naturvidenskab.

Danmarks biodiversitet
før, nu og i morgen

63.54

79.69

Ingerslev, Persille

Greve, Jonas Gylling

Ud med ungerne - året rundt

Gad. 239 sider

56.1

Gratis gardening
- flere blomster til bestøverne

Hvordan står det til med biodiver-

Olsen, Lars-Henrik

Frydenlund. 239 sider

Lok ungerne op af sofaen og ud

siteten i den danske natur? Denne

En kærlig opsang til alle om at

i det fri med denne aktivitetsbog,

bog tager læseren med gennem

Spor i naturen
- den uundværlige sporguide

komme tilbage på sporet og få

der er fyldt med gode idéer til

både den store og nære natur og

Koustrup & Co. 121 sider

forbindelse til planeten igen ved

simple ting, I kan lave sammen

giver en status.

Fremragende håndbog til den

at blive frøsamlere og frøspredere.

som familie i naturen.

naturinteresserede, der gerne vil

Der er fakta om biodiversitet,

identificere de mange spor, som

bestøvere og om magiske blomster

man kan opdage i den danske

set i uv-lys.

natur.
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Politiken. 154 sider

JOB OG LEDELSE

Kronquist, Marie

KROP-SUNDHEDTRIVSEL

Et glas mælk og en banan
- buddhisme i moderne ledelse

13.17

Skal du ta' det hele med dig?
- gør plads til næste kapitel i tide

Grønningen 1. 157 sider

Leth, Louise

Frydenlund. 253 sider

En buddhistisk tilgang til moderne

Om at flytte i seniortilværelsen

Ifølge Marie Kronquist er det intet

Derfor flipper du ud - og derfor
skal du ikke skamme dig
- en terapeutisk håndbog

problem. Læs her om Maries

Grønningen 1. 148 sider

udgangspunkt i egen flytning, men

tilgang til emnet og få råd og vej-

Fagbog om at lære at forstå sine

løfter det op til en generel guide til

ledning til, hvordan du selv introdu-

følelsesudladninger og destruktive

flytning sidst i livet.

cerer buddhisme i din organisation.

reaktionsmønstre og ikke mindst at

60.106

ledelse - kan det lade sig gøre?

33.95

Glahn, Abelone

både m.h.t. det praktiske og det
følelsesmæssige. Forfatteren tager

lære at håndtere den skam, mange
kvinder, der får heftige følelsesudbrud, lider af.

37.39

60.106

Andresen, Bent B.

Weinreich, Mogens

Overlevelsesguid
for nye lærere
Dafolo. 235 sider

Det er tid til leadership
- udfold dit potentiale og skab
de store resultater

En vigtig bog, der skal hjælpe

MOWE. 311 sider

nye lærere godt på vej i deres nye

En inspirerende bog om lederskab

Fire tusind uger - timemanagement for almindelige dødelige

job. Henvender sig fortrinsvis til

for den ambitiøse leder, med input

Don Max. 262 sider

nye lærere, men ledere og andre

og konkrete redskaber.

Den gennemsnitlige levetid for

15.2

Burkeman, Oliver

mennesker er skræmmende

aktører i skolen kan også profitere

kort og bogen gør sig tanker om,

af bogen.

60.1

Liliendal, Betina

Okay boomer - genYZ er din
nye chef - succesfuld generationledelse, der skaber bedre
arbejdskultur og resultater

80.8

hvordan vi kan leve et godt arbejds-

56.3

Toxvig, Mikkel

og socialt liv.

Nielsen, Annette K.

Farvel til business bullshit
- et opgør med klichéer,
platheder og oppustet sprog

Med på en lytter
- en rejse i lytningens univers

Akademisk Forlag. 235 sider

Hvordan lytter man opmærksomt

Værdibaseret ledelse, autentisk

til verden? Tag med på en rejse i

ledelse, balanced scorecard eller

lytningens univers.

Liliendal. 178 sider

forandringsledelse er blot nogle

En bog om generationsledelse og

af de begreber, vi i dag ser i for-

samarbejde på tværs af genera-

bindelse med ledelse. "Business

tioner.

bulshit" ifølge Mikkel Toxvig.

Gad. 269 sider
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61.644

64.14

68.09

56.9

Farrar, Tabitha

Kristensen, Michelle

Frellesen, Tine

Nørretranders, Tor

Genopbyg, omprogrammér, bliv
rask! - anoreksiforklaring og
detaljeret recoveryvejledning

Sund hverdag - tab dig uden kur
- eller hold vægten
- den store MK grundbog

Håndkraft - om håndens
skaberevne og mystik
Muusmann. 187 sider

Se det usynlige i øjnene
- tør vi bruge mikrobiologi til at
skabe en bedre verden?

Skriveboblen. 504 sider

Politiken. 359 sider

Et tværfagligt blik på hånden som

People's. 215 sider

En helbredt anorektiker deler

Kogebog med inspiration til dig,

begreb, redskab og fænomen. Bogen

Filosofisk-videnskabelig debatbog

viden, erfaringer og værktøjer

der enten vil slanke dig eller spise

henvender sig bredt til dem, der

om de mikroorganismer, der findes

til forståelse og helbredelse af

sundt baseret på "MK princip-

interesserer sig for fx håndlæsning,

overalt i og omkring os, og som

sygdommen ved at genopbygge

perne".

håndarbejde og håndens anatomi.

forskere tillægger enormt poten-

kroppen og omprogrammere

tiale i forhold til at løse verdens

hjernen til bedre og sundere tan-

udfordringer.

kemønstre. Jordnært og empatisk

79.601

skrevet til andre med spiseforstyr-

Hørlykke, Rikke

relse.

Træn til livet - din vej til
styrke, energi og velvære

MAD OG DRIKKE

Politiken. 262 sider
61.68

Konkrete redskaber til alle, der

Wellendorf, Karen Kristine

er interesserede i blivende livs-

Skab ro under fødslen - få styr
på dit åndedræt

stilsændringer, der fører til en

Gad. 108 sider

overskudsagtig udgave af en selv.

stærkere, mere robust og mere

Til gravide og fødselshjælpere,
der ønsker at være så velforbe-

TEKNIK

redt som muligt til fødslen, fysisk

64.15

som mentalt. Åndedrættet er den

Bruun, Louise

fødendes redskab til at håndBogen beskriver grundigt i teori

Din grønne rejse
- en sund og stærk krop med
plantebaseret kost
Gyldendal. 243 sider

I en stæreflok - skønheden
i komplekse systemer

64.1

og øvelser.

Har du brug for hjælp til at få styr

Gutkind. 125 sider

på blodtryk, kolesteroltal, inflam-

Den teoretiske fysiker og nobel-

Grillbaren
- Guldgrillen helt fra bunden

mationer og/eller overvægt, er her

pristager Giorgio Parisi fortæller

Grønningen 1. 102 sider

en rigtig udmærket grundbog.

om et liv i naturvidenskaben. Han

Opskriftssamling med opskrifter

fortæller om både komplekse

fra grillbaren - og ikke mindst

systemer, videnskabelig intuition

historien bag grillbaren.

tere veerne og skabe ro og fokus.

19.01

Parisi, Giorgio

og idéers opståen.
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Sakarya, Umut

SY-STRIK-KREA

64.101

64.17

Lunding, Carsten

Johnsen, Ina-Janine

Smagsbogen - sådan smager
du maden til

Kartoffelkogebogen
- en kærlighedserklæring

64.64

Koustrup. 76 sider

Turbine. 275 sider

Hvordan får du din mad til at

100 inspirerende opskrifter på at

smage ekstra godt? Få gode råd og

bruge kartofler i alt fra rösti og

tips til at få smagene til at synge.

gnocchi til burgerboller. Bogen har

Magi på pindene 2 - flere
opskrifter fra Hogwarts og
omegn - en officiel Harry
Potter-strikkebog

Gray, Tanis

retter både med og uden kød. For

Turbine. 223 sider

alle kartoffelelskere.

Strikkebog med magiske opskrifter
til alle Potter-fans. Her har du

64.12

opskrifter på fx quidditchsweater,

Lindeberg, Daniel

Bagværk - snegle og snurrer,
boller og brioche

64.15

Montano, Oskar

Turbine. 170 sider

Skaarup, Kirsten

I denne indbydende bagebog er

Grønt smørrebrød

Pizza - lav verdens bedste pizza
i ovnen derhjemme

der lækkert bagværk i lange baner.

Alpha. 253 sider

Turbine. 206 sider

Bagmanden er svenske Daniel

Indbydende smørrebrødsbog med

Bogen til pizza-feinschmeckere.

Lindeberg, der driver Lindeberg

fokus på det grønne valg. En bog

En god blanding af opskrifter,

Bager & Konditori i Orminge i

for både vegetarer, veganere - og

anekdoter, stemningsfulde fotos

Nacka. En lækker bagebog for alle

alle andre, der gerne vil have mere

og gedigen viden om pizzahånd-

hjemmebagere.

grønt ind i maden.

værket.

64.12

64.17

64.17

Svensson, Anne-Mette Juul

Bagger, Julie

Nordin, Martin

Glazekager

Spis svampe

64.64

Muusmann. 164 sider

Finger food - farverige og
kreative serveringer

Turbine. 179 sider

Viberg, Stine

Kunstneriske glazekager med

Muusmann. 146 sider

Svampe kan noget helt særligt

masser af smag, crunch og

Inspirerende bog med "fingermad"

i madlavning, og her kan den

Friluftsstrik - til store og små
fra Northern Knitting

blødhed. Er man til kager, impo-

- måske bedre kendt som fx appe-

erfarne kok udforske mulighe-

Turbine. 183 sider

nerende snit og har temperament

tizers, hapsere og kanapeer. For

derne.

Det er lige før, man kan dufte

til at ramme både rette temperatur

alle madglade, der gerne vil lave

bålet, skovbunden og den varme

og tempo, er der her inspiration til

de små bidder selv.

uld i denne bog. Opskrifterne er for

64.17

mange timer i kagekøkkenet.

røversokker og horcrux-halsrør.

alle strikkere, som sætter pris på
supervarme sweatre, vanter mv. til
hele familien.
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Hughes, Karoline Dahrling

OM SPORT, MUSIK
OG FILM

Farveleg for begyndere med
stof, tøj & garn

78.06

Le Tour - 20 års Tour de France
fortalt i billeder

Petunia. 212 sider

Jensen, Christina

Gyldendal. 213 sider

Giv dit gamle tøj nyt liv med for-

Indbydende bog i stort format om

bruges af kreative begyndere, der

Halvtreds halvtreds
- portrætserie om ligestilling
i musikbranchen

ønsker en mere bæredygtig mode.

Byens. 175 sider

Tour". En appetitvækker til den

Gennem interviews, sangtekster

store begivenhed, de tre etaper i

og flotte portrætfotos af 51 danske,

Danmark i 2022.

66.62

skellige farveteknikker. Bogen kan

Mejlvang, Nils

Tour de France, som bl.a. viser
store danske præstationer i "Le

kvindelige musikere lægger de

79.32

to forfattere op til diskussion om

Schwarz, Alexandra

Hæklede stjerner fra film og
musik - popsangere og
filmstjerner gennem tiderne

79.66

99.4 Giotto di Bondone

kønsbalancen i den danske musik-

Tandrup, Gitte

verden.

Malermester Giotto - kunst
gennemtrængt af humanitet
- fortællinger i den store
italienske gotiske kunst
omkring 1300 - billedsprog,
myter, historisk virkelighed

79.66

mellemgaard. 185 sider

Cykelsportsinteresserede ligger

Gitte Tandrup beskriver og ana-

her trygt og godt på hjul af mak-

lyserer værker af den store itali-

kerparret Leth og Mader, som

79.66

enske mester Giotto di Bondone,

imponerende veloplagte øser af

Sørensen, Rolf

sætter hans værker i kontekst af

oplevelser, erfaringer og viden fra

71.86

hans samtid omkring år 1300 og

deres lange liv som cykelentusia-

Rolf Sørensen præsenterer
Tour de France

Skriver, Morten

undersøger, hvad Giottos billeder

ster og tv-kommentatorer.

Helmin & Sorgenfri. 319 sider

Kirkens rum - kunsten, arkitekturen og den visuelle liturgi

kan sige beskueren i dag.

Legind. 138 sider

Hækleopskrifter på 19 kendte
idoler fra filmens og popmusikkens
verden. For nybegyndere såvel som
øvede hæklere.

KUNST-FOTOARKITEKTUR

Christensen, Christoffer Stig

Sidste tour
Lindhardt og Ringhof. 254 sider

Rolf Sørensen præsenterer Tour de
France med anekdoter, analyser

Lindhardt og Ringhof. 213 sider

samt samtaler med en række af

En præsentation af 23 nye og

Danmarks største cykeltalenter.

gamle danske kirkerum, hvor
kunst og arkitektur går op i en
højere enhed.
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LITTERATURHISTORIE
OG SPROG

HISTORIE

97.933

Tillitz, Frederik
34.7

Russerne kommer

99.4 Michaëlis, Karin

Krogh, Tyge

Gad. 253 sider

Rosdal, Johan

Den skarpe eksamination
- tortur i Danmark - og dens ofre

Et nuanceret syn på optakten til

Gad. 352 sider

Bogen kan læses af alle, der ønsker

U Press. 149 sider

For interesserede i et mørkt kapitel

en dybere indsigt i selvforståelsen

Karin Michaëlis (1872-1950) er

af danmarkshistorien er her et

hos tidligere sovjetrepublikker.

en af flere ret oversete kvindelige

gennemarbejdet værk om tortur

forfattere. Hun var i perioden op

i Danmark og dens ofre fra 1540

til 2. verdenskrig debattør og suc-

til 1837.

Karin Michaëlis
- forfatter og aktivist

Ruslands invasion af Ukraine i 2022.

BIOGRAFIER OG
ERINDRINGER

cesfuld foredragsholder, men blev
livet igennem opfattet som både

59.1

kontroversiel og en slags litterær

46.1

Sykes, Rebecca Wragg

outsider.

Højbjerg, Klaus (Redaktør)

Neandertaler
- liv, død, kunst og kærlighed

Herrens mark - det danske
herregårdslandskab

Turbine. 401 sider

99.4 Pontoppidan, Henrik

Dansk Center for Herregårdsforskning.

Neandertalerne er det moderne

Beck, Steen

114 sider

menneskes, homo sapiens, nær-

Pontoppidans store romaner

Siden senmiddelalderen har de

meste slægtninge. Hvem var disse

U Press. 151 sider

danske herregårde været med til

fortidens mennesker? Det svarer

Indføring i Henrik Pontoppidans

at præge landskabet i landområ-

arkæolog Rebecca Wragg Sykes på

tre store romaner "Det forjættede

derne. Læs her en række introdu-

i denne bog.

land", "Lykke-Per" og "De dødes

cerende artikler og bliv klogere på

rige", samt perspektivering til tiden

sammenspillet mellem herregård

og danmarkshistorien.

og landskab.
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96.71

34.33

Marcussen, Birgitte Borgen Müller (red)

Lindkold, Tony

70 erindringsglimt fra
ussertiden på Bornholm

Undercover - mit dobbeltliv
som PET-agent

Hakon Holm Publishing. 200 sider

Lindhardt og Ringhof. 233 sider

Samtaler med 70 bornholmske

Tony Lindkold var igennem seks år

øjenvidner om deres erindringer

undercoveragent for politiets efter-

fra 1945-1946, hvor der var russi-

retningstjeneste. Her fortæller han

ske soldater på Bornholm. I ca. et

om, hvad der kræves for at blive

år efter befrielsen prægede russi-

undercoveragent og om den pris

ske soldater livet på den danske ø.

han har betalt.

96.71

99.4 Frank, Anne

99.4 Jensen, Henning

Bredsdorff, Eva

Sullivan, Rosemary

En skidt knægt

Inge og Tony- i det københavnske modstandsmiljø under
besættelsen

Hvem forrådte Anne Frank?

Gyldendal. 327 sider

HarperCollins. 382 sider

En velskrevet, ærlig og rørende

Interessant bog, der på tætteste

biografi om hvordan vores opvækst

Frihedsmuseets Venner. 223 sider

hold følger cold case-efterforsk-

er definerende for vores liv, men

Historien om de to modstands-

ningen af, hvem der under 2. ver-

også om hvordan ting kan ændres

folk Inge Hagen og Tony Gath

denskrig afslørede den jødiske pige

med tiden. Skrevet af skuespiller

Kristoffersen og deres relationer til

Anne Frank og hendes families

Henning Jensen.

den øvrige modstandsbevægelse

skjulested.

i København, fortalt ved hjælp af
nyt kildemateriale i form af Inges

99.4 Lehmann, Inge

detaljerede dagbøger fra besæt-

Strager, Hanne

telsens tid.

Skyggezone
- en biografi om Inge Lehmann,
kvinden, der opdagede Jordens
inderste kerne

99.4 Mynster, Rosalinde

Fiskejournal
- en begynders bekendelser

Gyldendal. 320 sider

i Rosalindes tanker og følelser,

Inge Lehmann er måske en af

da faderen, skuespilleren Søren

Gad. 247 sider

vores største og mest oversete

Spanning, bliver alvorligt syg.

Mikkel Frey Damgaard fortæl-

geofysikere herhjemme. Hun var

Samtidigt er det en historie om at

ler om sin passion for lystfiskeri,

med til at grundlægge seismolo-

vokse op i et kreativt, nogle gange

blandet med overvejelser om livet

gien og fremlagde som den første

excentrisk, skuespillermiljø.

og eksistensen.

den hypotese at Jorden havde en

99.4 Damgaard, Mikkel Frey

Min fars stemme
Gyldendal. 307 sider

Biografisk fortælling med afsæt

fast indre kerne.

99.4 Herszman, Chaim

Flugten fra ghettoen
- den utrolige historie om
drengen der undslap nazisterne

99.4 Leth, Kristian

Gyldendal. 69 sider

Lindhardt og Ringhof. 310 sider

En vej ud af tågen

En lille samling af tekster fra nogle

Olga. 117 sider

Erindringer af Henry Carr - født

Gladiator. 156 sider

af forfatterens erindringsbøger

Læs her den fantastiske historie

Chaim Herszman. I begyndelsen

Erindringsessay om historiefor-

hvor der er fokus på de successer

om Ernst Ellesøe Hansen, der i

af 1940 bor den 13-årige jødiske

tælling, faderskab, savn og at

der har formet hendes liv.

1944 blev arresteret af den tyske

dreng, Chaim, med sin familie i

finde frem til sin egen historie og

besættelsesmagt og deporteret til

den jødiske Lódz-ghetto i Polen.

følelser.

tvangsarbejde i Tyskland for i maj

Under et forsøg på at skaffe mad,

1945 at blive sendt hjem med de

dræber Chaim en tysk vagt og

hvide busser.

bliver nødt til at flygte.

99.4 Ellesøe Hansen, Ernst

En overlever - Ernst Ellesøe
Hansen 1944-45

99.4 Nørgaard, Lise

Om succes
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SPIL

E-BØGER FRA
EREOLEN

99.4 Staunstrup, Alessandra Gigi

Den blå orkidé

Nøgen - mit liv som stripper

Angel Films. 1 t. og 18 min.

ImpactPress. 255 sider

Fotografen Casper er livstræt, men

Åbenhjertig og hjerteskærende

så får han et helt specielt tilbud.

Se på dit biblioteks hjemmeside,

beretning om den omsorgssvigtede

Han skal filme en sensuel kvinde

hvor mange e-bøger du kan låne

Alessandra.

og bliver ramt af et begær, der

hver måned.

fører ham ud i det ukendte. Mørk,

FILM OG TV-SERIER

psykedelisk tekno-thriller for dem
der kan lide film med stærke visuelle effekter.

Tag min hånd
Scanbox Entertainment. 1 t. og 22 min.

På kanten af en uventet skilsmisse møder Maja den 20 år yngre

Evil dead - the game

Andreas, som hun forelsker sig

Saber Interactive. (Playstation 5)

hovedkulds i. Men alle andre har

Tag rollen som Ash Williams, eller

en mening om det umage par og

en af de andre personer eller

det får Maja til at tvivle på sin døm-

dæmoner fra de ikoniske Evil

mekraft.

Dead-horrorfilm i dette actionadventure.
Henry, Veronica

Du som er i himlen

Sommeren ved havet

Scanbox Entertainment. 1 t. og 12 min.

Skul - the hero slayer

Cicero

Et voldsomt døgn forandrer

De uskyldige

Southpaw Games. (Nintendo Switch)

Robyn har haft en lykkelig opvækst

14-årige Lises liv, da der opstår

Mis. Label. 1 t. og 52 min.

Du spiller skelet-krigeren Skul,

hos sine adoptivforældre i en lille

komplikationer under fødslen af

Ida, Anna, Aisha og Ben er søde,

som er den sidste til at forsvare

kystby i Sydengland. Nu hvor hun

hendes lillebror. Lise må lægge

uskyldige børn. Men imellem dem

dæmon-kongens slot mod alle de

er gravid og skal giftes, ønsker hun

barndommen bag sig, da hun plud-

opstår en mystisk og kraftfuld

irriterende helte!

at kende sin biologiske mor, men

selig står med ansvaret for sine

forbindelse, som giver dem over-

vil det ødelægge håbet om en lyk-

små søskende.

naturlige kræfter, og det leder et af

kelig fremtid?

børnene ned ad et ondskabsfuldt
spor.
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FILM FRA
FILMSTRIBEN

Aimi, Zakiya

Koppel, Benjamin

Delvist møbleret

Annas sang

Gyldendal

Gyldendal

Nadja har to børn med to forskelli-

Som eneste pige i den jødiske

Se på dit biblioteks hjemmeside,

ge mænd og er flygtet fra sin tredje

familie Koppelman er Hannah oppe

hvor mange film du kan streame

mand, der er voldelig. Sammen

imod stærke traditioner. Jødisk

hver måned.

med sine døtre flytter hun til en

slægtshistorie fortalt gennem

øde landsby, men hun hjemsøges

næsten hundrede år.

stadig på flere planer. For voksne

Min sommer med Tess

med interesse for hustruvold,

Bind. 1 t. og 20 min.

psykisk vold og dystre fortællinger.

10-årige Sam er på sommerferie
ved kysten med sin familie. Da han
gør et nyt bekendtskab, stilles han
samtidig overfor en række af livets

7 years of Lucas Graham

store spørgsmål som død, kærlig-

Sonntag pictures. 1 t. og 19 min.

hed og ensomhed.

Set udefra går det godt for Lukas
Graham. Hver gang Lukas sætter
et nyt mål, opnår han det. Han

Titane

bliver signet på et stort interna-

Kazak Productions. 1 t. og 48 min.

tionalt label, han arbejder med de

Unik og grænseoverskridende

største producere, han bliver fløjet

thriller, der skildrer Alexia (Agathe

rundt i hele verden til de største

Gurnah, Abdulrazak

Rousselle), der som barn bliver

scener for at spille sit verdenshit

Efterliv

hårdt såret i en bilulykke og får

7 Years.

Gutkind

indopereret en titaniumplade i

Colgan, Jenny

Roman om samfund, kolonisering,

hjernen.

Sol over strandpromenaden

krig og mennesker i Østafrika.

Cicero

Til læsere, der vil forstå verden

29-årige Marisa Rossi lider af

omkring dem.

A-ha - the movie
Motlys. 1 t. og 49 min.

The middle man

A-ha er Norges eneste inter-

alvorlig social angst. Desperat

Bulbul Film. 1 t. og 31 min.

nationale popband, og deres hit

flytter hun ud på en lille ø, men

Filmen er en mørk, humoristisk,

”Take On Me” er stadig en af de

med en frustreret russisk klaver-

social satire, der finder sted i en

mest afspillede sange nogen-

lærer som nabo, har hun svært ved

lille by, hvor en epidemi af ulykker

sinde. Filmen følger bandet over

at finde ro. Kan hun alligevel blive

og dødsfald hærger.

en periode på fire år og fortæller

en del af øens fællesskab?

historien om, hvordan tre unge
mænd fulgte deres umulige drøm
om at blive norske popstjerner.
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