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Danske romaner

ingeniøren Alan og tager til Afrika

i livet, hvor det store kan findes i

Hejlskov, Andrea

for at redde verden. Men det går

det små.

Vølve

ikke helt som forventet. Dyster

Uro. 573 sider

roman til læsere af samfunds-

Biografisk roman om en kvindes

satire.

kamp for at overleve en række
mentale sammenbrud. Forfatteren
er vølve, heks og gydje i asatroen

Dalgaard, Daniel

og bogen fungerer som en del af

Sfinx

hendes magiske praksis.

Gutkind. 408 sider

Roman i syv dele om alt det,
der former os som mennesker.
Romanen bevæger sig fra besættelsestiden til nullernes backpackerliv.
Brask, Morten

Måske et spinkelt jordskælv

Gjervig, Teis

Lindhardt og Ringhof. 186 sider

Du kan drukne på mange måder

Tre måneder efter konen Gabrielles

Rød Panda. 260 sider

forsvinden vågner Daniel Fischer til

Underfundig, rå, og humoristisk

en verden, der er tom og underlig,

fortælling om Jens, som er taget til

med hærgende vandmasser, efter-

Læsø for at skrive en novellesam-

ladte biler på vejene og larmende

ling. Han forstyrres dog af øens

stilhed i København. Pludselig

skæve eksistenser og må dulme

Hjelm Jacobsen, Siri Ranva

tikker en SMS ind, der sender

sine angstanfald med et stigende

Dafnesyndromet

Daniel afsted mod Paris på sin

forbrug af Rød Aalborg.

Lindhardt og Ringhof. 221 sider

motorcykel.

Med inspiration fra både græsk
mytologi og gotisk uhygge fortælles
Guldberg Mikkelsen, Hanne

om tre skæbner, hvor forvandling

Brodersen, Jakob

Garmark, David

I pestens tid

og metamorfose i relation til men-

Hvide elefanter

Catoniavej

Brændpunkt. 136 sider

neske og natur er central.

Brændpunkt. 248 sider

Superlux. 174 sider

Farce over coronaepidemien - her

Hvad nu, hvis man kunne bruge

Den regelrette Jensen må på egen

fremskrevet til en mulig ny pest-

den samme teknologi til at pumpe

krop sande, at det kræver mod at

pandemi grundet et udslip fra et

vand væk fra oversvømmede kyster

slippe tøjlerne i sit liv og drage på

nedlagt viruslaboratorium på en

til at få vand op fra undergrunden

eventyr. En lille absurd fortælling

lille dansk ø.

i et tørkeramt Afrika? Den idé får

om en ensom mand på opdagelse
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Ringhof, Lise

pludselig meget kompliceret. For

Theisen, Rasmus

Flatland, Helga

Det er de danske, der flygter

voksne læsere af bøger om parfor-

Andre hunde

Et liv forbi

Gutkind. 569 sider

hold og utroskab.

Gyldendal. 278 sider

Turbine. 260 sider

2. del af Brinch-trilogien

En dansk kontanthjælpsmod-

Sigrid bor med mand og to børn

Velskrevet slægtsroman om bryd-

tager takker ja til et job i Etah

i Oslo, langt fra barndomshjem-

ningsårene 1950 – 1990 og næste

i Nordvestgrønland. Grønland

met. Da hendes mor får en alvorlig

generation i familien Brinch fra

står midt i et politisk magtspil og

kræftdiagnose forandres deres for-

Vejle.

slædehunde dør. Jeg-fortælleren

hold, og de forsøger at nærme sig

involverer sig, men rammes af

hinanden. Til læsere af realistiske

inaktivitet.

familieromaner er det en velskrevet, stærk fortælling om at skulle

Roesgaard, Helga

Men det var ikke Katinka

Romaner fra resten
af verden

Lysvalsen. 91 sider

Autobiografisk fortælling om en

dø og om at miste sin mor.

kvinde, der bliver født 20 dage før
sin storesøsters død, og om hvor-

Alam, Rumaan

Læg verden bag jer

dan det påvirker hendes liv.
Talamona, Luca Engberg

Hr. Ferdinand. 296 sider

Maskinerne slukkes og
kroppen bliver fri

Pageturner om ægteparret Clay og

Gladiator. 146 sider

teenagebørn tager på ferie langt

Det unge forældrepar Theis og

fra alfarvej. Men idyllen smuldrer

Viktoria er indlagt på neonatalaf-

den aften et fremmed og mystisk

delingen med deres for tidligt fødte

par banker på døren.

Amanda, som sammen med deres

søn, Elias, der må hjælpes ind i
livet af maskiner. En poetisk og
moderne roman om forældreskab

Can, Xue

Gromova, Olga

fuld af omsorg, ømhed og æng-

Kærlighed i et nyt årtusind

Sukkerbarn

stelighed.

Korridor. 464 sider

Straarup & Co. 266 sider

Poetisk og surrealistisk kinesisk

Biografisk roman om en piges

roman om kærlighed og ensomhed

deportation under Stalin-æraen.

Strandgaard, Elle

fortalt gennem forskellige forbund-

Bogen kan læses af alle med inte-

Ved Trianglen

ne karakterer.

resse for det gamle Sovjetunionen.

Byens. 233 sider

Maja er småbørnsmor og nyskilt.
Hun forelsker sig hovedkulds i sin
bedste venindes mand, og alt bliver
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Hultén, Martin

unge i 1990'ernes Ukraine. En

Sapienza, Goliarda

Lykkelig den mand

hverdag præget af overgreb, mis-

Kunsten at glædes

Vakkelvorn. 182 sider

brug og fattigdom.

Grønningen 1. 637 sider

I 1869 er den tidligere amerikanske

Modesta er født på Sicilien i 1900

præsident Franklin Pierce meget

af en enlig, fattig mor, men via

syg. Han tænker tilbage på tiden

Melchor, Fernanda

først et klosterophold og siden

som præsident og venskabet med

Sæson for orkaner

anbringelse på et gods ender hun

forfatteren Nathaniel Hawthorne.

Aurora Boreal. 265 sider

med at blive overhoved for en stor

Historisk roman med vigtige poin-

Barsk historie om sociale forhold i

aristokratisk familie. Til læsere,

ter om politik og om det at være

en by i Mexico.

der holder af klassisk verdenslit-

forfatter.

teratur.
Ovaldé, Veronique

Hittebarnets historie

Ingen er bange for folk,
der smiler

Alpha. 377 sider

Etcetera. 252 sider

Gribende historie om to stærke

Gloria Marcaggi søger med sine

kvinder, der begge søger tilflugt i

to døtre tilflugt i mormorens for-

et cirkus under 2. verdenskrig.

ladte hus i Alsace. Hun er på flugt

Jenoff, Pam

fra fortiden og de mænd, der har
formet hendes liv, men hvad er det
Hislop, Victoria

for en trussel Gloria flygter fra?

En aften i august

Finurlig fortælling for læsere af

Zara, 348 sider

moderne fransk litteratur og fanta-

2. del af Øen

stiske romaner.

Jacskon, Charles

En tidligere spedalsk kvinde kan

Den forsvundne weekend

vende tilbage til familien på Kreta,

Bobo. 304 sider

men op til den store genforenings-

Robinson, Marilynne

Lindhardt og Ringhof. 239 sider

En dybt alkoholiseret forfatter

fest bliver alt ødelagt på grund af

Jack

Selvbiografisk roman om en mors

lader fuldstændigt rusen tage over

lidenskab, utroskab og jalousi.

Gyldendal. 346 sider

alkoholisme og sønnernes med-

på en fem dages druktur rundt

Jack er den fortabte præstesøn

afhængighed. Smertefulde glimt

på barerne på Manhattan i 1936.

der hutler sig igennem livet i

fra barndommen kombineres med

Schulman, Alex

Glem mig

En vild roman om rusens favntag,

Lux, Lana

1950'ernes St. Louis og forsøger

forfatterens forsøg på at hjælpe,

alkoholismens helvede og en

Dukke

at finde meningen med gud, liv og

forstå og forsone sig med sin mor

kunstners deroute.

Klara W. 322 sider

eksistens. Men så forelsker han sig

som voksen.

Børnehjemsbarnet Samira lever

i den afroamerikanske præstedat-

sammen med en gruppe kriminelle

ter Della.
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Vallejo, Irene

Jakob, Nis

Klein, Malene

Evigheden i et siv

Helvedes port

Ved Babylons floder

Gutkind. 510 sider

Jakobs Press. 400 sider

Lindbak + Lindbak. 480 sider

En kærlighedserklæring til bogen

2. del af Rød hævn

1. del af Maya Winther-serien

og den betydning, bogen har haft

Et lille lokalsamfund på Lolland

En dansk PET-ansat findes dræbt

i menneskehedens historie. Her

rystes af et makabert mord.

på en ø i USA. Hans lig er arrange-

fortælles om antikkens litteratur,

Den lokale politibetjent Louise

ret som Edvard Munchs "Skriget".

der sammenlignes med nutidige

Andersen bliver en del af efter-

Danske Maya Winther sættes på

fænomener og tankegange.

forskningsgruppen, som skal

den spektakulære sag.

opklare mordsagen før den psykopatiske gerningsmand måske slår

Danske krimier og
spændingsromaner

til igen.
Faber, Kim

Kvæler
Politiken. 409 sider

3. del af Martin Juncker og Signe
Kristiansen

En række kvinder bliver fundet
kvalt i København. Det udvikler sig
rigtig grimt og kommer faretruende tæt på politifolkene Martin
Juncker og Signe Kristiansen
privat.

Mariager, Arne

Fuglemanden
Hovedland. 395 sider

Hursh, Lena Jo

Jensen, Jens Henrik

Et ungt ægtepar findes dræbt

Dollard, Annette

Mord i Ballen Brugs

Gladiator

i deres nordjyske sommerhus.

Mr. Mustang

Forfatterskabet.dk. 300 sider

Politiken. 501 sider

Efterforskningsleder Frank Skov-

BoD. 161 sider

Efter en krise flytter 64-årige

5. del af Oxen

Nielsen fra politiets nye eliteenhed

Vi er på Fyn. Politimanden Nicklas

Lisbeth Møldrup til Samsø, hvor

Hæsblæsende spænding, hvor

sættes på sagen.

Reuthman har ikke meget at se til i

hun finder idyllen. Den spoleres

Oxen og Margrethe Franck skal

den lille flække, han har ansvaret for.

dog, da hun bliver ufrivilligt invol-

opklare en række mord på krigsve-

Det ændrer sig da en bande og en

veret i mord. For alle, der holder af

teraner - en opgave, der skal vise

smuk kvinde dukker op. Hyggekrimi

krimier uden for meget blod.

sig at blive dødsensfarlig.

til de læsere, der godt kan lide deres
krimier uden blod og vold.
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Mortensen, Allan Erik

Dupin. Om tre lig, der skyller op på

Delargy, James

I sønnens navn

stranden på Bretagnes kyst efter

Offer 55

Lytteratur. 320 sider

en voldsom storm. En anden gang

Jentas, 381 sider

8. del af Hængedynd

foregår der skumle ting omkring

På en politistation kommer en

Krimi om betjenten Jon Harding,

det lokale saltsyderi. Og en dag

såret mand ved navn Gabriel ind

der skal opklare et brutalt

dukker et lig op, for derefter at

og fortæller, at han har været kid-

røveri mod en pengetransport.

forsvinde igen.

nappet af en mand, der kaldte sig

Chaufføren er blevet likvideret, og

for Heath, som sagde, at Gabriel

vagten er væk. Det tyder på, at vag-

ville blive hans offer nr. 55. Senere

ten har en finger med i spillet.

kommer Heath ind på politistationen og fortæller, at han er offeret,
og Gabriel er gerningsmanden.
Hvem af dem taler sandt?
Wulff, Birgitte

Tårnspringeren
Grønningen 1. 378 sider

1. del af Anne Velin

Journalisten Anne Velin søger
oprejsning efter hendes fyring fra
Danmarks Radio. Hun sætter sig
for at undersøge en kvindes mysti-

Munksgaard, Torben

ske forsvinden. Hendes efterforsk-

Cleave, Paul

ning tager hende hurtigt dybt ind

Stol ikke på nogen

i mørke hemmeligheder, der kan

Jentas. 394 sider

koste hende livet.

En krimiforfatter lider af begyn-

Diskodanserens død
Modtryk. 427 sider

2. del af Traum-trilogien

dende Alzheimer. Og så dukker der
nogle lig op. Måske er det, der sker

Udenlandske krimier

Under et Pride-optog bliver en

i krimiforfatterens Jerry Greys kri-

Fossum, Karin

mier, også sket i virkeligheden?

Bag dem synger døden

mand stukket ihjel, men både offer

Bannalec, Jean-Luc

Gyldendal. 380 sider

og gerningsmand forsvinder, og

Mord på Bretagnes kyst
Fleur-de-sel-mordene
Det forsvundne lig

11. del af Konrad Sejer-serien

mellemgaard. Ca. 400 sider hver

nogle ugers mellemrum. Politiet

Kommissær Dupin-serien

i Oslo forsøger at finde ud af, om

Krimier fra skovene i Bretagne

der er en sammenhæng.

ejeren af Traum Bar igangsætter
sin egen efterforskning.

Roligt fremadskridende krimi om
to unge, der findes dræbt med

med den madglade kommissær
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Udenlandske
spændingsromaner

Penny, Louise

Hvor lyset slipper ind
Den lange vej hjem
Hr. Ferdinand. Ca. 400 sider hver

Hurwitch, Gregg

Armand Gamache-serien

Orphan X – hævnens time

Kommissær Armand Gamache har

Tellerup. 505 sider

problemer på drabsafdelingen, da

3. del af Orhan X

han kaldes ud til en forsvunden

En actionfilm i bogform!

julegæst. Det viser sig dog, at der

Evan Smoak, også kendt som

ikke er tale om en forsvinden, men

superagenten The Nowhereman,

et mystisk mord.

er på hævntogt, da nogen myrder
hans læremester!

Winspear, Jacqueline

Maisie Dobbs
Den hvide fjers orden
North Publishing. 365 sider

Masie Dobbs efterforsker-serien
Moström, Jonas

Den unge Maisie Dobbs har slået

Himlen er altid højere
Dominodøden
Midnatspiger

sig ned som privat efterforsker
i mellemkrigstidens London. En
sag om utroskab griber om sig og

People’s. Ca. 300 sider hver

Skredderberget, Asle

viser tilbage til første verdenskrig

Natalie Svensson-serien

Blød som metal

og involverer Maisie personligt. For

Child, Lee

Krimiserie med psykiateren

Grønningen 1. 338 sider

læsere af charmerende og atmo-

Fjendeland

Nathalie Svensson og kriminal-

Håvard Gabrielsen, der arbejder i

sfærefyldte detektivromaner.

Jentas. 461 sider

kommissæren Johan Axberg. De er

finansverdenen, findes dræbt på sit

Jack Reacher-serien

eksperter i gerningsmandsprofiler

kontor i Oslo. Efterforskeren Milo

En død general og dernæst to

og kaldes ind ved særligt vanske-

Cavalli, der samtidig er gammel

dræbte soldater fra specialstyr-

lige efterforskninger. For eksempel

ven af den dræbte, bliver sat til at

kerne. Dominobrikkerne er væltet,

da en serieforbryder hærger i

løse sagen. Men stærke kræfter

og en skræmmende sammensvær-

Uppsala, hvor han voldtager og

ønsker ikke mordet opklaret.

gelse begynder at vise sig.

dræber lyshårede studerende på
spektakulære steder i byen.
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Science Fiction
og Fantasy

Kærlighed og
underholdning

Da Rachel Kleins datter bliver

Just, Nicolai

Broom, Isabelle

kidnappet, bliver hun instrueret i

Et liv under solens lys

Det var en vintermorgen

selv at kidnappe et barn, hvis hun

Brændpunkt. 264 sider

Turbulenz. 398 sider

nogensinde vil se sin datter igen.

I et stærkt kontrolleret fremtids-

Genie bor i England og har mistet

samfund forsøger seks forskellige

sin adoptivmor. Hun er langt

personer at overleve på trods af,

nede, men livet begynder på ny på

Noach, Ditte Maja

at det mindste fejltrin har fatale

flere måder, da hun rejser til New

Det rådne

konsekvenser. For voksne læsere

Zealand for at møde sin biologiske

Baggårdsbaroner. 114 sider

af science fiction med fokus på

mor.

Grumme, morbide og ildevarslende

dystopi og menneskelig udvikling

horrorhistorier.

snarere end avanceret teknologisk

Clayborn, Kate

udstyr.

Med kærlig hilsen

McKinty, Adrian

Kæden
Hr. Ferdinand. 380 sider

Flamingo. 432 sider

Romantisk komedie om den unge
Lem, Stanislaw

grafiker Meg, der mangler inspira-

Eden

tion til en ny opgave. Sammen med

Kosmos. 303 sider

Reid, en indelukket, men flot mate-

En fejl i beregningerne får et rum-

matiker, går hun på opdagelse

skib til at nødlande på planeten

blandt skiltene i New York.

Eden. Skibet er havnet på en øde
slette, hvorfra besætningen begynder at udforske planeten. De finder

Davidsson, Camilla

Under samme himmel

en ukendt og mystisk civilisation,
som de seks besætningsmed-

Brown, Lorraine

Palatium. 321 sider

lemmer har svært ved at finde

Skilleveje

60-årige Leo Stemme har succes

mening i.

Jentas. 297 sider

med både sin store virksomhed

Fremmede

Hannah og Si er på en romantisk

og smukke kvinder. Hans børn har

Jentas. 336 sider

togrejse mod et familiebryllup i

slået hånden af ham, og kroppen

Pageturner om tre fremmede, der

Amsterdam. Men toget deler sig,

siger fra i forhold til den stressede

bliver tvunget til at holde sammen

og Hannah vågner op i toget mod

livsstil og de dårlige vaner.

- ellers vil en af dem dø.

Paris. Her tilbringer hun dagen

Taylor, C.F.

sammen med Léo og opdager, at
hun måske burde skifte spor lidt
oftere.
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Dyekjær, Estrid

Houston, Julie

Kvotekvinde

Hjem til Holly Close Farm

Byens. 261 sider

Palatium. 342 sider

Anja er omsider sluppet ud af et

Da et knust hjerte sender arkitek-

kedeligt parforhold, og nu skal hun

ten Charlie tilbage til forældrene

endelig nyde singlelivet og den

i Yorkshire, er hun ulykkelig. Men

fremadstormende karriere. Men så

arven af ejendommen Holly Close

er der pludselig to lyserøde streger

Farm sætter gang i en række af

på graviditetstesten.

skæbnesvangre men lykkelige
begivenheder.

Heywood, Carey

Hvorfor lyve?
Palatium. 272 sider

2. del af Kærlighedsgåder

Sydney arbejder på sine bedsteforDaws, Amy

ældres café. Heath hjælper hende

Grib mig
Grib chancen

med at lukke næsten hver aften,

Flamingo. 289 sider

hendes lejlighed oven på caféen.

hvorefter de har fantastisk sex i
Men en dag hører hun, at han

Harris Brothers-serien

Gareth Harris har altid været vant

Hedegaard Rasmussen, Sandra

er blevet forlovet med en anden

til at have kontrollen. Både som

Dead Woman Walking

kvinde.

den ansvarsfulde storebror i en

DreamLitt. 373 sider

stor, uregerlig fodboldfamilie og

2. del af Italienske forbindelser

igennem hele hans tragiske barn-

Romantisk spændingsroman om

Holmström, Heléne

Unge Lizzie bliver frivillig på et ple-

dom. Men da han møder stylisten

Louisa og Luka, der er på flugt

Sigt højt

jehjem, hvor hun møder 90-årige

Sloan, ønsker han at give hende

fra den italienske mafia. Men da

Flamingo. 344 sider

Mrs. Dallimore, der fortæller sin

kontrollen i sengen. Sexet sports-

Louisas far kommer alvorligt til

2. del af Svärdh & Partners

rørende og voldsomme livshistorie.

romance for yngre voksne.

skade, ser Louisa sig nødsaget til

Victoria er uddannet jurist, men

at rejse tilbage til Danmark.

har været hjemmegående hustru til

James, Erica

Lyden af en lærke
Turbulenz. 427 sider

en succesfuld advokat. Nu er hun
skilt, fyldt med hævntørst over eksmanden og parat til at genstarte
sin karriere.
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Kelly, Martha Hall

O’Farrell, Maggie

så uventet får muligheden for at

Schreiber, Johanna

Solsikkesøstrene

Hamnet

udleve drømmen om et liv med

Mellem linjerne

Hr. Ferdinand. 606 sider

Alpha. 397 sider

Francesca, tør han alligevel ikke

Hr. Ferdinand. 340 sider

Historisk roman med udgangs-

Dramatisk og intens fortælling om

gribe chancen.

Nyskilte Emily arbejder som

punkt i den amerikanske bor-

William Shakespeares familie og

PR-ansvarlig på et forlag, mens

gerkrig om tre kvinder: den

deres liv i Stratford-upon-Avon.

hun forsøger at tackle sin nyfundne

hvide Anne-May, slaven Jemma og

frihed, en kærlighedsaffære, sin

Georgy, der er fra det bedre bor-

manglende impulskontrol og sav-

gerskab i New York.

net af sønnen Theo, som bor halvdelen af tiden hos sin far.

Montefiore, Santa

Sommerfugleæsken
O’Neal, Barbara

Turbulenz. 604 sider

Dengang vi troede på havfruer

Romantisk slægtsroman om chi-

Turbulenz. 396 sider

lenske Federica, som vokser op i

McFarlane, Mhairi

Kits søster har været død i 15 år.

Cornwall og som teenager forelsker

Et splitsekund

Nu ser hun et glimt af hende i en

sig i familien Applebys søn, Sam.

Wessel, Katrine

HarperCollins. 353 sider

nyhedsudsendelse fra den anden side

Aldersforskellen gør, at deres veje

Når alt kommer for en dag

Eve, Justin, Susie og Ed har været

af jorden. Er hun alligevel ikke død?

skilles. Federica gifter sig i stedet

Hr. Ferdinand. 329 sider

tætte venner i mere end 20 år. Eve

med den besidderiske rigmand

5. del af Wintherdynastiet

har altid været hemmeligt forelsket

Torquil Jensen. Ægteskabet bliver et

Enkefru Mathilde Skjønberg (Tilda)

i Ed, men da en tragedie rammer

Quinn, Julia

ulykkeligt, gyldent bur og Federica

er syg, men en ung kvinde opsøger

vennegruppen, bliver der lukket op

En uimodståelig fristelse

slipper aldrig tanken om Sam.

hende, og hendes tilstedeværelse

for sandhederne.

People’s. 358 sider

får store konsekvenser for Tilda og

6. del af Familien Bridgerton

familien Winther.

Michael er skørtejæger, men dybt
forelsket i Francesca Bridgerton.
Hun gifter sig dog med John, der
er Michaels fætter. Da Michael
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Klassikere

til en ensom planet, der i flere mil-

Babel, Isaak

lioner år kun har kendt sin enhed

Odessafortællinger

og uendelighed.

Refelct. 126 sider

Noveller af en af russisk litteraturs
betydningsfulde forfattere i det

Historier fra psykiatrien

20. århundrede, Isaak Babel, som

Klippe. 285 sider

fortæller historier med udgangs-

24 fortællinger om at være indlagt

punkt i egne barndomserindringer

eller psykisk syg.

fra zartidens Odessa, hvor et stort
jødisk miljø prægede den vigtige
havneby.

Digte

Hermansen, Tom

Boye, Karin

Døren smækker bag mig

Kallocain

Byens. 68 sider

Palomar. 246 sider

Velklingende prosadigte om fædre

I et gennemmilitariseret overvåg-

og børn, nedarvet svigt og alkohol.

ningssamfund, Verdensstaten,
opfinder en forsker et sandhedsserum, der kan afsløre menneskets

Nsoni, Alexandre

hemmeligheder og inderste tanker.

I Afrika fødes der ikke drenge,
kun mænd

Fremtidsroman fra 1940.

Noveller

Reuss, Sinus

Vilakazi. 120 sider

Intet at skjule

Er du til poesi med en stærk fortæl-

Brændpunkt. 200 sider

ling, så læs disse autofiktive digte

En samling af 10 noveller, som alle

om en ung mands vej fra Congos

Le Guin, Ursula

omhandler private aktørers over-

Chaachouh, Hassan

ufattelige vold til et Danmark med

Større end riger
og langsommere

vågning af mennesker og overvåg-

Verden imellem min fingre

både idyl og racisme.

ningens påvirkning af vores liv og

Muse. 75 sider

Virkelig. 57 sider

adfærd. Samlingen henvender sig

Vrede, men også brobyggende

Fortælling om en hyperempat, som

til alle, både unge og voksne, der

digte om at være dansker med

gennemstrømmes af andres følel-

interesserer sig for overvågning.

palæstinensiske rødder.

ser. Hyperempaten er en del af en
intergalatisk besætning på et rumskib, som leder efter liv på andre
planeter. Besætningen ankommer

11

Skyum-Nielsen, Erik

En særlig del af naturen

Tegneserier
og Graphic novels

Dufaux, J.

Sokal, Benoît

Murena - Lemuria

Information. 272 sider

Faraos cigarer. 50 sider

De første sager. Et hundeliv.
Rasputins mærke. En stille død

En tour de force ind i naturlyrikken

11. del af Murena

Comic Factory. 206 sider

og dansk lyrik, når den er bedst.

Vil de onde ånder - Lemur - holde

1. del af Canardos samlede sager

Med tyve læsninger af digte skrevet

sig væk fra Lucius Murenas sind

Absurde historier om inspektør

fra 1600-tallet og op til i dag, får vi

eller vil han få sin hukommelse til-

Canardo, der er privatdetektiv af

lyrikkens og historiens naturopfat-

bage? Og Nero eftersøger Murena

den gamle skole - fordrukken,

telse belyst.

for forsøg på snigmord mod en

dameglad og utroværdig.

gud.

Young adult
Hermann

Manden med øksen

McNeil, Gretchen

#støtetmord

Faraos Cigarer. 46 sider

Straarup & Co. 344 sider

Beradi, Giancarlo

Om ridderen Aymar, der forsøger

2. del af #seetmord

Mine Town

at vinde sin slægtsborg tilbage.

Midt i kaosset efter Postman og

Shadow Zone. 97 sider

Alcatraz 2.0 er der chokerende

2. del af Ken Parker

nyt for Dee og hendes venner:

Pelsjægeren Ken Parker hyres til

offentliggørelsen af "USA's nye

at hente en strandet kvægflok, da

Paniac" - et realityshow baseret

han erfarer at kvæget tilbagehol-

på Postman-universet, hvor delta-

des af en mineejer.

Fumasoli, Gianmarco

Samuel Stern
– det sorte mausolæum

gerne skal konkurrere om at blive
USA's næste seje seriemorder.
Dog uden ægte mord og blod.

Cordurié, Sylvain

Shadow Zone. 97 sider

Men kan man også nu stole på

Sherlock Holmes

Antikvarboghandler og eksorcist,

det? Bloddryppende og dystopisk

Zoom. 110 sider

Samuel Stern, skal forsøge at

YA-roman for unge og voksne.

1. del af Sherlock Holmes-society

løse en sag om en kirkegård i

Veludført krimitegneserie med ele-

Edinburgh, der er besat af en ånd.

menter af horror. Sherlock Holmes

Sauzet, Mikkel Ørsted

og Dr. Watson skal løse en overna-

Ild

turlig sag om blodtørstige zombier.

Forlæns. 80 sider

Veludført ordløs graphic novel. Om
undergrundsmiljøer og en nedlagt
besat kirke i Bruxelles kort efter
årtusindeskiftet.
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Samfund og politik

Lundme, Tomas Lagermand

Skov, Gitte

Westend boy

Men er det sjovt

Cobolt. 127 sider

Cobolt. 102 sider

30.172

Straarup & Co. 202 sider

Sexarbejderen Emil er forelsket i

Satirisk tegneserie om bladtegne-

Given, Florence

Hvor går grænsen mellem flirt og

sin kunde og drømmer om at stifte

ren Gitte, der, i samtaler med sin

seksuelle krænkelser? Denne bog

familie med ham. Men kunden er

hund, søger efter humor, der ikke

Du skylder ikke nogen
at være smuk

en profileret politiker, som ønsker

fornærmer nogen.

Politiken. 222 sider

gerne på #MeToo.

Sig fra!

at definere deres kærlighed på en
anden måde end Emil.

30.177

giver konkrete svar i efterdønnin-

Et feministisk manifest af influencer og aktivist, Florence Given.

Tro og tanker

Bogen kan læses af alle med interesse for fjerdebølgefeminisme.

13.35

Baudrillard, Jean

Forførelse
Hans Reitzel. 191 sider
Tidligere udgave fra 1997

Jean Baudrillards berømte og i sig
selv forførende analyse af et både
klassisk, moderne og postmoderne
tema. Fokus er ikke så meget på

Nors, Sofie Riise

begæret, åbenheden og intimiteten,

30.1776

men på de utallige lag af skin, spil

Madsen, Bodin

og simulation i forførelsen.

Fra hetero til homo

Sexmagasinet, vol.1

DreamLitt. 105 sider

Bogen til alle især unge men-

Cobolt. 190 sider

Kan man blive taget alvorligt,

14.1

30.172

nesker, der lige nu er på vej fra

mens man dyrker et hyperfeminint

Søndergaard, Sanne

hetero til homo med alle de udfor-

og seksuelt udtryk? Gå ombord

Tarot – lær at tyde
kortenes visdom

F-ordet

dringer, der ligger i den proces.

i tegneserien ’Sexmagasinet’ og

Grønningen 1. 268 sider

Grif. 323 sider

få svaret! For voksne læsere, der

Få bevidsthed om din situation og

Om feminisme anno 2021 skrevet

interesserer sig for kønsdebat og

træf bedre beslutninger ved hjælp

både ud fra feministiske teorier og

32.3

feminisme.

af tarot. Her får du en letforståelig

stor personlig erfaring og passion

Faye Jacobsen, Annette

introduktion, et symbolleksikon

for emnet.

Ulige rettigheder

og oversigt over de 78 forskellige

Aarhus Universitetsforlag. 100 sider

tarotkort.

Historisk indføring i banebrydende
rettighedsændringer, fra grundlovens indførsel i 1849 og til i dag.
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Personlig udvikling
og psykologi

34.31

50.1

Norton, Carsten

Havsteen-Mikkelsen, Asmund

Engle dør aldrig

Det generøse fællesskab

Politiken. 319 sider

A Mock Book. 222 sider

15.2

Historien om den berygtede

Højaktuel bog, som giver et kritisk

Kahn, Matt

rockerklub Hells Angels' indtog i

blik på menneskets forhold til

Universet har altid en plan

Danmark. Fra at være en gruppe

naturen og opfordrer til, at vi læg-

Borgen. 188 sider

utilpassede bikere, til at være

ger vores liv om og begynder at

En selvhjælpsbog om at blive

hårdkogte rockere, der er villig til,

forholde os til naturen og dyrene

følelsesmæssigt frigjort via ’De 10

at tilsidesætte alt for deres klubs

på en ny måde.

gyldne regler’. Om at lære at give

skyld.

slip og komme i flow med virkeligheden.

46.2

Rundt i Danmark
og verden

Riske, Gunhild

Den store turen går til
Danmarks smukkeste
vandreruter
Politiken. 207 sider

Guide til og beskrivelse af 29
vandreture rundt i hele Danmark.
Bogen er illustreret og har kort
over de forskellige ture.

Klima, miljø og natur
55.8
50.1

Krüger, Johannes

Bioversitet
– sådan skaber vi en rigere natur

32 myter om klimaet,
du ikke skal hoppe på

60.136

40.4

Lindhardt og Ringhof. 270 sider

Saxo Publish. 380 sider

Brænd hamsterhjulet

Kronisk rejsefeber –
Fortællinger fra
De Berejstes Klub

Inspirations- og debatbog til dig,

Debatbog af professor emeritus

Frydenlund. 285 sider

der gerne vil gøre noget aktivt. Du

Johannes Krüger, som nedtoner

Guide med gode råd og cases,

kan fx bevare et gammelt træ til

klimaangsten.

som viser, hvordan vi kommer

De Berejste. 462 sider

glæde for insekter og bier, grave et

tættere på et lykkeligere arbejdsliv

Om bl.a. sæljagt på Grønland,

vandhul i din have eller anlægge en

efter coronanedlukningen med en

gældsfængsel i Tunesien og hvor-

smuk blomstereng.

4-dages-arbejdsuge.

dan man blaffer rundt mellem
øerne i Caribien.
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Abildgaard, Pernille Garde

Hjem og have

Mad og drikke

Allergikompagniet. 317 sider

63.57

57.2

Er allergier en fejlprogrammering

Fede planter

Sank med børn

Forfatteren, som er tidligere Navy

af hjernen? Et interessant alterna-

Den fede Bog. 406 sider

Turbine. 271 sider

Seals-officer, deler ud af de men-

tivt bud på allergiers opståen og

Omfattende opslagsværk over en

Om den spiselige flora og sanke-

tale og fysiske strategier og taktik-

behandling.

lang række kaktusser og sukku-

ture i skov, strand og ved vandløb.

79.601

61.602

Willink, Jocko

Allergiens gåde er løst!

Disciplin er frihed
Herreværelset. 199 sider

ker, som han benytter sig af for at

lenter med anvisning til dyrkning

opnå et disciplineret liv.

ude og inde.
61.37

Krop og sundhed

Ørting, Joan

De fem erotiske sprog
Lindhardt og Ringhof. 217 sider

V tænder ikke seksuelt på det
samme, og sexolog Joan Ørting
mener, at vi har flere ’lystknapper’.

61.6

De kronisk syge

57.4

Ungdomsbureauet. 165 sider

Sjölund, Niki

Vilde svampe

25 unge med kroniske sygdomme
fortæller om deres liv med alle de

63.67

Turbine. 190 sider

spørgsmål, sygdommen rejser i

Rasmussen, Karina

Om 45 gode spisesvampe, som

forbindelse med deres fremtid og

Hundesprog

man kan finde i naturen.

61.6

i forhold til en omverden, der kan

Hundesprog.dk. 144 sider

Pawa, Bal

have svært ved at forstå og hjælpe.

Om hvorfor hunde opfører sig som

Tænk dig sund

de gør og hvad man kan gøre hvis

64.10281

Borgen. 302 sider

hunden f.eks. trækker, hilser vold-

Lorang, Louisa

En selvhjælpsbog for læsere, som

61.643

somt, ikke kan være alene hjemme

Asian style

gerne vil komme kronisk stress til

Bipolar for begyndere

eller udviser anden problemad-

Lindhardt og Ringhof. 155 sider

livs ved at arbejde med kroppen

Ordskælv, Depressionsforeningen. 119 sider

færd. Det er et spørgsmål om

Louisa Lorangs nye kogebog er rap

som en helhed.

Om at få diagnosen bipolar og

nogle simple signaler til hunden på

og rig på inspiration til det asiati-

om medicin, livskvalitet, følelser,

den eget sprog, der får den til selv

ske køkken. Den er flot og farverig

netværk mm. Med øvelser og

at vælge den gode opførsel.

med masser af skønne opskrifter

værktøjer til at mestre lidelsen i

til alle der ønsker ny inspiration til

hverdagen.

hverdagskøkkenet.
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64.11

bålkogebog, som henvender sig

teret på, hvad forskerne mener

64.18

Andersen, Britt

til alle, som vil prøve kræfter med

og lave sund mad efter bogens

Aagaard, Morten

Airfryer opskrifter

udendørs madlavning. For både

opskrifter.

Mortens bog om chokolade

Airfryeruniverset. 252 sider

øvede og nybegyndere.

Mortens Chokolade. 137 sider

Over 100 opskrifter til tilberedning i

Forfatteren, der er chokoladema-

en airfryer (varmluftsfrituregryde).

ger, fortæller chokoladens historie

Med introduktion om tilbehør til

og om, hvordan man skridt for

airfryeren.

skridt tempererer og laver sine
egne fyldte chokolader.

64.16
64.14

Baagø, Karina

Clevin, Camilla

Madpakker uden gluten

Antiinflammatorisk italiensk mad

Forfatterskabet. 97 sider

Agama. 105 sider

Få ud over glutenfri madpak-

Kogebog med 30 italienske opskrif-

keideer er her også gamle klassi-

66.89

64.11

ter. Vegetarer kan også finde

kere som pølsehorn og pizzasnegle

Pedersen, Carl Th.

Merwede, Anne van der

inspiration

uden gluten.

Krydderier fra A til Z

Mad i fad

Turbine. 301 sider

Fra allehånde til zedoary - en

Muusmann. 164 sider

Inspiration til supernemme og

64.14

64.17

detaljeret gennemgang af alver-

sunde opskrifter på mad i fad, både

Harbech Olesen, Anette

Vild fisk

dens krydderier med bl.a. historie,

morgenmad, frokost og aftensmad.

Gaven til maven

Muusmann. 296 sider

indhold og anvendelse.

Politiken. 286 sider

Flot, inspirerende kogebog om

Stadig flere mennesker døjer

bæredygtige fisk. Den sætter et

64.11

med at fordøje kornprodukter.

par tanker i gang om den danske

Nusbaum, Jakob

Symptomer som mavesmerter,

fiskeindustri, og at de fleste af os

Brændende kærlighed

eksem, træthed og hovedpine

spiser fisk, der er fanget udenfor

Turbine. 181 sider

kan skyldes gluten og kostfibre.

landets grænser.

Har du lyst til at komme i gang

Mistænker du, at glutenholdig mad

med madlavning over bål, så er der

kan være årsag til dine helbreds-

inspiration at hente i denne flotte

problemer, kan du her blive opda-
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Sy strik og krea

nogle opskrifter er også egnede til

64.65

70.96

let øvede.

Sartori, Lee

Se på kunst – Sjælland

Magisk hækling

Cornelia. 116 sider

Turbine. 175 sider

Vejviser til kunst og kunstværker i

64.64

Så er den her! Den officielle og

otte sydsjællandske byer: Korsør,

Hasselø, Marte

magiske Harry Potter-hæklebog -

Næstved, Præstø, Ringsted,

Tidløs

en gave til alle Harry Potterfans.

Skælskør, Slagelse, Sorø og
Vordingborg. Bogen er tilrettelagt

Turbine. 176 sider

Børnestrik fra Clara Knitwear med

som gåture og giver oplysninger

opskrifter til børn fra baby til 12 år.

79.32

om kunstnerne bag de værker man

Mitrani, Carla

passerer på sin vej.

Hæklede ikoniske kvinder
Turbine. 123 sider

Hæklebog med opskrifter på, hvor64.61

dan man kan hækle små figurer

Hughes, Karoline Darling

af blandt andre Greta Thunberg,

Fra seng til tøj

Kleopatra og Billie Holiday.

Petunia. 124 sider

Er du sy-begynder, og skal det

Kunst, musik og kultur

være nemt og bæredygtigt, så
læs med her. Med udgangspunkt
i et par løse bukser og en skjorte

06.6

vejleder Karoline Dahrling Hughes

Lyngvild, Kim

til en ny, personlig garderobe syet

64.64

Kongelige skatte & kronjuveler

af genbrugstekstiler. Alle, der har

Nyboe, Kirsten

Koustrup. 318 sider

mod på at klippe stof og sy på

En kant

Billedværk med skatte fra Kon-

78.9061 Rammstein

maskine, kan være med.

Zara. 184 sider

gernes Samling på Rosenborg Slot,

Wicke, Peter

19 strikkeprojekter i alle størrelser

beskrevet og fotograferet på ny.

Rammstein
– en musikalsk damphammer

til både begyndere og erfarne strik64.64

kere. Bukser, veste og bluser mv.

52 uger med strømper

samt masser af god strikkehjælp

70

Musikbiografi om det debatska-

Turbine. 253 sider

på videoer.

Bache, Poul

bende tyske rockband.

Brilleuglen. 128 sider

Strik strømper året rundt.

Finkultur og mangfoldighed

Opskrifter til hele 52 smukke par

Gad. 472 sider

strømper/slippers fra internatio-

Historien om dansk kulturpolitik

nale strikkere. Især for de øvede

siden Kulturministeriets oprettelse

der ønsker udfordringer, men

i 1961.
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Sport

Historie

91.93

96

Overby, Stine

Danmark i Europa

91.157 Gallehus

De arktiske konvojer

Systime. 300 sider

Haugaard, Henning Rossen

Bonnier Publications International. 130 sider

ed 10 kapitler som er bygget op om

Historierne om guldhornene

Kom ombord på de arktiske

fire overordnede, nutidsrelaterede

Historia. 425 sider

konvojer som i 1941 efter nazi-

problemstillinger om Danmarks

Guldhornene er et af Danmarks

sternes angreb på Sovjetunionen

udenrigspolitiske, socioøkono-

største nationalklenodier, som

sejler på det isfyldte og berygtede

miske, politiske og kulturelle

desværre gik tabt, da de i 1802 blev

Barentshavet og fragter våben,

udvikling fra de første konger til

stjålet og omsmeltet.

mad og brændstoffer fra de vest-

coronaepidemien.

lige allierede til de sovjetiske styrker. Guf til dig som læser alt om 2.
verdenskrig.
79.66

Breschel, Matti

Væddeløber
Lindhardt og Ringhof. 246 sider

Om cykelrytteren Matti Breschels
karriere og hvordan han realiserede drengedrømmen og blev en af
verdens bedste til sin sport.
96.71

Skov Kristensen, Henrik

79.73

91.93

Haahr Rasmussen, Anders

Harmsen, Peter

Al den vrede

Storm over Stillehavet

92.6

Gyldendal. 742 sider

Gyldendal. 247 sider

Lindhardt og Ringhof. 888 sider

Poulsen, Niels Bo

Om Horserødlejren i Nordsjælland

Historien om en af verdens største

Medrivende fortælling om 2. ver-

Den katastrofale triumf

og Frøslevlejren i Sønderjylland.

tennisspillere, Serena Williams,

denskrig som den udfoldede sig

Gyldendal. 351 sider

er også en fortælling om genera-

i Asien. Vi følger storkonfliktens

Den fransk-preussiske krig i 1870-

tioners akkumulerede vrede over

historiske ophav i spændingerne

1871 forenede Tyskland, som her-

racisme og racistiske overgreb

mellem Japan og Kina og hører om

efter blev Europas førende magt.

mod afroamerikanere.

inddragelsen i verdenskrigen og de

Gestapos fangelejre i Danmark

mange internationale aktører, der
også talte flere danskere.
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Biografier
og erindringer

97.933

generation - kaldet generation Z -

Putins Rusland

som i Myanmar fører an i en bevæ-

BoD. 180 sider

gelse for at beholde demokrati i

Artikelsamling om den aktuelle,

landet, hvor militæret i 2021 igen

99.4 Azad-Ahmad, Rabih

russiske virkelighed: Fra kultur og

har taget magten.

Azad-Ahmad, Rabih

selvforståelse, politik og økonomi

Mit navn betyder forår

til Ruslands politik i Mellemøsten

Turbine. 152 sider

og holdning til klimakrisen.

I denne gribende biografi fortæl-

Black Panther Party i USA og hos
palæstinensiske oprørere.

ler rådmand i Aarhus Kommune,
Rabih Azad-Ahmad, om sin dramatiske opvækst i en libanesisk
flygtningelejr, og om hvordan han
gennem hårdt arbejde endte med
at blive en respekteret og populær
politiker i Danmark.
99.4 Jansson, Tove

Karjalainen. Tiila

Tove Jansson
Turbine. 303 sider
98.639

Den finlandssvenske kunstner og

West, Cornel

forfatter Tove Jansson er i dag

Et spørgsmål om race

verdensberømt som skaberen af

98.15

Information. 240 sider

Mumitroldene. Figurerne kom på

Erslev Andersen, Lars

Originalt og passioneret værk om

godt og ondt til at præge hendes

Oprør og alliancer

den afgørende betydning race

liv.

Lindhardt og Ringhof. 399 sider

og racisme har i alle samfunds-

Gennemgang af den aktuelle politiske

spørgsmål i USA.

og sikkerhedsmæssige situation i

99.4 Munk, Jeanette Søm

Mellemøsten efter Det Arabiske Forår.

99.4 Genet, Jean

Munk, Jeanette Søm

98.7

Genet, Jean

Er du her stadig i morgen?

Latinamerika nu

En forelsket fange

Spitzen. 158 sider

98.241

Ræson. 391 sider

Arena. 447 sider

Selvbiografisk historie om at være

Møller, Eva Marie

Beskrivelser og analyser af

Erindringer af den franske for-

adopteret. Bogen kan læses af alle

Oprør i Myanmar

politiske og sociale forhold i

fatter Jean Genet, der levede

adopterede, der ønsker at finde en

Mondogrande. 156 sider

Latinamerika.

et stormombrust og til tider

ligestillet at spejle sig i.

Den danske journalist Eva-Marie

selvdestruktivt liv. Han tager her

Møller sætter fokus på den unge

udgangspunkt i sit ophold hos The

19

99.4 Thomsen, Søren Ulrik

99.4 Øvig Knudsen, Peter

Thomsen, Søren Ulrik

Jeg er hvad jeg husker

Store Kongensgade 23

Gyldendal

Gyldendal. 95 sider

En udfoldet beretning om Peter

Erindringsessay fra den fremra-

Øvig Knudsens egne elektrochok

gende lyriker Søren Ulrik Thomsen,

(ECT) behandlinger og udviklingen

der laver nedslag i perioden, hvor

i ECT og den nyeste forskning i

han flyttede med forældrene fra

bivirkninger.

Stevns til København.

99.4 Nybo, Mette Bording

Nybo, Mette Bording

99.4 Ulfeldt, Leonora Christina

Frygt ikke – elsk kun

Ulfeldt, Leonora Christinas

Gad. 222 sider

En kongedatters liv

En intens og reflekterende beret-

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

ning om at søge ny kærlighed og

177 sider

trøst i sorgen over ægtemandens

Grevinde og kongedatter Leonora

død.

Christinas (1621-1698) erindringer,
forfattet, mens hun sad i fangenskab i Blåtårn.
Fossum, Karin

99.4 Pilgaard, Ulf

Bag dem synger døden

Pilgaard, Ulf

99.4 Ubbesen, Thomas

Hellere halvgammel end helt død

Ubbesen, Thomas

Lindhardt og Ringhof. 244 sider

Alle vi børn af fru Brath

40 sæsoner på Cirkusrevyen. Så

Gyldendal. 303 sider

Se på dit biblioteks hjemmeside,

unge, der findes dræbt med nogle

kan de fleste nok gætte, at det

Thomas Ubbesen erindrer sin sko-

hvor mange e-bøger, du kan læse

ugers mellemrum. Politiet i Oslo

handler om skuespilleren Ulf

letid i forskolen og centralskolen

hver måned.

forsøger at finde ud af, om der er

Pilgaard. Læs her Ulfs egen beret-

i Sydthy i 1960'erne og reflekterer

ning om sit liv og gøren.

over samfundsudviklingen siden

Nye bøger fra eReolen

Gyldendal

Rolig fremadskridende krimi om to

en sammenhæng.

da.

61.612

Mankell, Henning

Jeg dør, men mindet lever
Gyldendal

Forfatterens personlige tanker om
aids oplevet på en rejse i Uganda 2003.
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James, E.L.

der af blandingen af spænding og

Fri

kærlighed.

Film fra Filmstriben
Se på dit biblioteks hjemmeside,

Pretty Ink

3. del af Fifty Shades of Grey

Christian vil gøre alt for at beskytte

hvor mange film, du kan se hver

Film

måned.

sin elskede Ana - endda se sin fortid i øjnene. Vil deres bryllup sikre
ham fuld kontrol, eller kan han
lære at lade Ana stå på egne ben?
Sex og romantik krydret med nye
detaljer om Christian Greys frygtelige barndom.

Love, Weddings
and other Disasters
Scanbox Entertainment. 96 min
Dvd.

En ung bryllupsplanlægger, en

Beck. Utom rimeligt tvivel

borgmesterkandidat der skal giftes

Afsnit 39 - 42

og noget med at kærligheden er

Nordisk Film.

blind og ikke har nogen alder.

The current war

Dvd

Josef og Oskar foretager et maka-

Sunny March. 104 minutter

bert fund i bagagerummet på en

Ulven kommer

Mod slutningen af det nittende

bil, og de ender snart i skudlinjen

af Maja Jul Larsen, Pernille Fischer

århundrede foregår der et hæs-

for en tilsyneladende nådesløs

Christensen

blæsende og bittert kapløb om at

morder.

Dvd

være den første, der giver lys til

Roberts, Nora

Dansk socialrealistisk tv-serie om

USA's byer. Kampen står mellem

Når solen går ned

dilemmaerne ved tvangsfjernelse

opfinderne Thomas Edison (1847-

af børn.

1931) og George Westinghouse

Flamingo

Godzilla vs. Kong

Bodine Longbow er 3. generation

Warner Bros. 109 minutter

(1846-1914) og hver deres form for

i spidsen for familiens resort i

Dvd

elektrisk strøm. Med bl.a. Benedict

Montana. Det er en succesfuld

Da monstrene Godzilla og Kong

Cumberbatch.

virksomhed med mange ansatte.

lægger an til en episk styrkeprøve

Men da en af dem en dag findes

med hinanden, frygter menneske-

myrdet på familiens grund, river

heden, at jorden vil gå under. Men

det op i gamle sår. Romantisk

en anden fare lurer i mørket.

spændingsroman for alle, der hol-
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Spil

Hundredefodsrejsen
Nordisk Film. 117 minutter

Familien Kadam må forlade deres
familierestaurant i Mumbai pga.
optøjer. De rejser til Europa og
ender tilfældigt i en lille sydfransk
by. Da de åbner en indisk restaurant, kommer det til åben krig med
Madame Mallory, den iskolde ejer
af Michelin restauranten overfor.

Solkongen

F1 2021

All Right Film. 83 minutter

EA. Playstation 4

Dansk komedie om den generte

Kan du give Lewis Hamilton og

30-årige Tommy, der stadig bor

Max Verstappen baghjul i årets

hos sine forældre. Da han sendes i

Formel 1? Årets officielle Formel

jobtræning møder han den dobbelt

1-spil indeholder samtlige 23 løb,

så gamle ejer af solcentret Royal

10 teams og 20 kørere.

Sun, og de to ensomme sjæle
forelsker sig. Med bl.a. Nikolaj
Lie Kaas, Birthe Neumann, Niels
Olsen og Thomas Bo Larsen.

En sang for Martin
Bl.a. Moonlight Filmproduction. 108 minutter

Bille Augusts hjerteskærende film

The Crying Game

fra 2001. Komponisten Martin

Palace og Channel Four Films. 108 min

og førsteviolinisten Barbara, der

Britisk romantisk drama med bl.a.

begge er gift og har voksne børn,

Stephen Rea. Et venskab mellem

bliver forelskede i hinanden, lader

et IRA-medlem og en britisk soldat

sig skille og flytter sammen. Men

fører til en uventet og kompliceret

da Martin rammes af sygdommen

kærlighedshistorie. For et publi-

alzheimer, må kærligheden stå

kum, der foretrækker et fokus på

sin prøve.

menneskelige relationer fremfor
action
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