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Danske romaner

Albers, Anita

Det blir mellem os
Brændpunkt. 257 sider

Martha kalder sin voksne børne-

flok hjem til gården, fordi deres 

plejebror er forsvundet. Opholdet 

på barndomsgården sætter tanker 

i gang hos de fire voksne børn. For 

læsere som kan lide stille hver-

dagsfortællinger.

Bergman, Emeli

På undersiden af dagen
Gutkind. 153 sider

Anna arbejder i Paris, som au pair 

for skiftende familier, for at få sin 

egen familie og lillebrorens død på 

afstand. En smuk og følsom for-

tælling om at passe hjem og børn, 

der tilhører andre. For læsere af 

romaner om identitet, rodløshed og 

relationer.

Bomann, Anne Cathrine

Blå toner
Lindhardt og Ringhof. 337 sider

Danish Pharma har udviklet en 

pille, der kan hjælpe sorgramte. 

Medicinen virker og er godkendt, 

men en professor fra Aarhus uni-

versitet opdager, at der måske er 

skjulte bivirkninger.

Brigsted, Thomas

En forunderlig begravelse
Fjorden. 235 sider

Da Michael får at vide, at han snart 

skal dø, går han i gang med at 

planlægge sin egen begravelse. 

Den skal vise sig at blive ret forun-

derlig. Morbid fortælling om døden 

til læsere af humoristiske romaner.

Dahl, Holger

Ming Selskabet
Grønningen 1. 359 sider

En ung dansker arbejder i Kina og 

bliver trukket ind i en mystisk ver-

den med en hemmelig loge og et 

myteomspundet maleri. 

Jungersen, Christian

Du kan alt
Gyldendal. 357 sider

Bind 1 & 2

Som snart midaldrende nyskilt 

kvitter Per sit job som kommuni-

kationschef, genopfinder sig selv 

som coach og terapeut og indleder 

kærlighedsforhold.

Mygind, Johanne

Kærlighedens år
Gad. 397 sider

Nanna er dokumentarist og forsø-

ger at forstå sin egen historie ved 

at fortælle sin families historie i 

en podcastserie. En rå og rørende 

fortælling om mødre og døtre, om 

kvindeliv og kampen om kvindef-

rigørelse. 

Ringo, Laura

Grundtvig er død
Gyldendal. 268 sider

30-årige Petra, som har udgivet 

romanen "Nu når vi skal dø", får 

midlertidig ansættelse på Nyord 

Højskole som lærer på skrivelinjen. 

Her hvirvler hun sig ind i seksuelle 

relationer til forstanderen og en 

elev. 

Stormgaard, Jørgen

En anden verden
Apuleius' Æsel. 251 sider

Det fiktive gods Forhaabningsholm 

på Fyn danner rammen om en 

familieroman, der gennem 100 år 

følger tre generationer og deres 

møder med andre verdener, som 

giver dem mod og et frisindet syn 

på livet.
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Vedsø Olesen, Anne-Marie

Vølvens vej – Snehild
Lindhardt og Ringhof. 415 sider

1. del af Vølvens vej

Første bind i en episk fortælling 

fra jernalderen om den unge vølve-

kvinde Snehild og hendes vej til 

indflydelse og gudernes gunst.

Vittrup, Morten

Vi ville så meget
Politiken. 288 sider

Roman om bankmanden Jonas 

Marker, der søger en frisk start 

på livet. Han har været involveret i 

insiderhandel og nu tyder alt på, at 

han endnu en gang, er havnet i et 

projekt, der ikke kører efter bogen. 

Nordiske romaner

Granström, Erik

Vredesværk
DreamLitt. 760 sider

3. del af Krøniken om den femte konfluks

Storslået og episk fantasy-serie om 

ø-riget Trakorien, der er splittet 

i interne stridigheder. Den femte 

konfluks nærmer sig, men en ydre 

fjende truer nu også ø-riget. En 

genopstået general, en hjemvendt 

fyrste og en vindheks kæmper i 

hver sin del af landet for at redde 

skæbnen. 

Karila, Juhani

Jagten på den lille gedde
Jensen & Dalgaard. 345 sider

Den unge Elina rejser hvert år til-

bage til sin hjemstavn i det østlige 

Lapland for at udføre en opgave, 

der blev startet for mange år siden. 

I år viser sig at være noget ganske 

særligt. En morsom, mystisk og 

magisk fortælling, der blander 

magisk realisme med nordisk noir.

Pleijel, Agneta

Dobbeltportræt 
- En roman om Agatha Christie 
& Oskar Kokoschka

Batzer. 179 sider

Den ekspressionistiske maler 

Oskar Kokoschka hyres af Agatha 

Christies barnebarn til at male et 

portræt af krimiforfatteren i anled-

ning af hendes 80-års fødselsdag. 

Portrættet bliver til over seks 

møder, hvor de to kunstnere ærligt 

taler sammen om kærlighed, tab 

og livet. 

Rønning, Malin C. M

Skabelon
Batzer. 240 sider

Familiehistorie fra den dybe og 

foruroligende norske skov om 

omsorgssvigt i en søskendeflok 

på otte. 

Schunnesson, Tone

Dagene, dagene, dagene
Gad. 265 sider

Bibbs er en afdanket realitystjerne 

på 39 og halvtyk. Kæresten smider 

hende ud, og i desperation sælger 

Bibbs ud af alt - også sin sidste 

selvrespekt. Roman for læsere af 

vrede og selvironiske kvindeskil-

dringer.

Smirnoff, Karin

Så tog jeg hjem
C&K. 367 sider

3. del af Jeg tog ned til bror

Den egensindige og selvdestruktive 

Janakippo fra udkantsverige er i 

frit fald efter tvillingebroderens 

død, og hendes mange dæmoner 

gør alting svært. Det er sidste del 

af en trilogi og en voldsom og spe-

ciel roman, som bliver siddende i 

kroppen længe.



4

Romaner fra 
resten af verden

Diaz, Hernan

I det fjerne
Lindhardt og Ringhof. 318 sider

En ung svensk immigrant ender i 

1800-tallet alene i den amerikan-

ske ødemark. Det bliver starten på 

en vild fortælling. Til læsere med 

interesse i historiske romaner og 

mere specifikt dem, der omhandler 

den amerikanske frontiermyte.

Doerr, Anthony

Byen i skyerne
Politiken. 665 sider

Episk roman, der med udgangs-

punkt i en terrorsituation på et 

bibliotek i Idaho, fortæller om 

kærlighed og længsel i fortid, nutid 

og fremtid. Læsere af bredt anlagte 

historiske og nutidige romaner vil 

lade sig indfange og bevæge af 

denne skæbnefortælling, der med 

ømhed og vemod giver håb om en 

bedre verden.

Easton, B. B.

Skin
People's. 399 sider

Knight er et ødelagt menneske 

og en rasende skinhead. Men da 

den forskræmte og alt for tynde 

15-årige Punk får skabet ved 

siden af hans på Peach State High 

School starter en vanvittig, blodig 

og intens kærlighedshistorie. Rå, 

amerikansk generationsroman for 

voksne læsere fyldt med sex, for-

tvivlelse og stoffer

King, Stephen

Blodtørst og andre fortællinger
Hr. Ferdinand. 475 sider

Fire fortællinger hvor Stephen King 

serverer forskellige retter tilsat 

ondskab, mørke, blod og skarp 

satire. Til de mange Stephen King-

læsere og til alle, som holder af 

fortællinger i krydsfeltet mellem 

gys og spænding.

Ogawa, Yōko

De tabte minders ø
Gyldendal. 301 sider

En kvinde bor på en ø, hvor ting og 

minderne om dem forsvinder. Kan 

hun selv forsvinde en dag? Lyrisk 

smuk bog til den eftertænksomme 

læser.

Penner, Sarah

Giftmagersken
HarperCollins. 364 sider

Nella driver et hemmeligt apotek 

skjult i Londons gader. I år 1791 

bliver hun opsøgt af en ny kunde, 

der ufrivilligt sætter gang i en 

række forfærdelige begivenheder. 

I nutidens London finder Caroline 

tilfældigt et spor efter det hemme-

lige apotek. 

Robotham, Mandy

Postkort fra Berlin
HarperCollins. 443 sider

Den nyuddannede journalist 

Georgie Young bliver sendt fra 

London til Berlin i højsommeren 

1938 og ankommer til en by, hvor 

røde faner flagrer og nazisterne 

kigger alle over skuldrene. Men 

kan hun få resten af verden til at 

forstå, hvad det er, der sker.

Rooney, Sally

Skønne verden, hvor er du
Gutkind. 357 sider

Hvordan er det så, livet omkring de 

30? Det udforskes i denne ordrige, 

komplekse og samtidig legende 

lette irske roman, som appel-

lerer til læsere af indsigtsfulde og 

sublime samtids- og generations-

romaner.
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Sayaka, Murata

Jordboerne
Grif. 235 sider

Natsuki lever sit liv, som andre 

mener, hun bør. I virkeligheden 

venter hun på at slippe fri fra 

Fabrikkens (samfundets) jernnæve 

og blive hentet af et rumskib. For 

læsere af nyere japansk litteratur 

og eksistentielle fortællinger.

Shehadi, Muna

Eves sandhed
Zara. 474 sider

2. del af Tre døtre-trilogien

Da Eve får tilbudt en spændende 

arkitekt-opgave på Washington 

Island, bliver det startskuddet til 

vidtrækkende forandringer i hen-

des liv. 

Wolters, C. A.

Den som hvisker
Ulven og Uglen. 515 sider

Shiroin ønsker død over sin fader, 

Storkejseren, så hun kan overtage 

imperiets trone. Inden i hende 

bugter sig en ondskabsfuld slange, 

landet er fyldt med nekromantiske 

dæmoner og hendes livvagts loya-

litet skal afprøves, inden de drager 

mod den store dommedagskrig. 

Yu, Hua

Råb i støvregn
Klim. 325 sider

Sun Guanglin er familiens sorte får 

og bortadopteres som seksårig til 

et barnløst par, men vender siden 

tilbage til sin familie og landsby 

på grund af en tragedie. Igennem 

drengens opvækst udfoldes et Kina 

i forandring under Formand Mao.

Danske krimier og 
spændingsromaner

Hammer, Lotte

Snesmil. Dengang i Berlin
People's. 550 sider

1. del af Johann Braunmann

Spændingsfyldt krimi, der 

foregår i Berlin 1940-1941. 

Kriminalkommissær Johann 

Braunmanns opklaring af et mord 

på en ung kvinde trækker tråde 

langt ind i nazitoppen.

Staun, Susanne

De terminale kvinders klub
People's. 263 sider

7. del af Fanny Fiske

Fanny Fiske bliver anklaget for 

mordet på en mand, som tidligere 

er blevet frifundet for vold. En selv-

tægtsgruppe hjælper hende med at 

flygte, hvorefter hemmeligheder i 

hobetal afsløres. 

Udenlandske krimier

Belsham, Alison

Balsamøren
Jentas. 384 sider

3. del af En Sullivan & Mullins thriller

En hæsblæsende krimi, der fore-

går i Brighton. Et mumificeret lig 

findes, men det er ikke et gammelt 

lig. Opklaringen skaber problemer 

for kriminalkommissær Francis 

Sullivan. 

Camilleri, Andrea

Tvivlens alder
Arvids. 227 sider

14. del af En Montalbano-krimi

Italiensk krimi med den kendte 

opdager, Montalbano, der skal 

opklare et mord på en mand smad-

ret til ukendelighed. For læsere af 

atmosfærefyldte krimier, der ikke 

kun har plottet som drive.
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Läckberg, Camilla

Box
People's. 646 sider

1. del af Mina Dabiri og Vincent Walder

En kvinde bliver fundet dræbt i en 

rekvisit til et tryllenummer - og så 

en mere. Politiet i Stockholm alli-

erer sig med en tryllekunstner for 

at opklare de bizarre mord. 

Marsons, Angela

Nyt blod
Jentas. 360 sider

7. del af Kim Stone

Kim Stone skal møde sit nye hold 

for første gang. Samtidig står offe-

ret i hendes næste sag over for at 

møde sin morder. 

Kristina Ohlsson

Stormvagt
Modtryk. 469 sider

1. del af En Strindbergkrmi

Den lokale lærer Agnes forsvinder 

sporløst samtidigt med, at tilflyt-

teren August Strindberg ankommer 

til byen. Lidt tilfældigt bliver August 

en del af efterforskningen, der 

bliver ledet af den ambitiøse Maria 

Martinsson. 

Osman, Richard

Torsdagsmordklubben
Cicero. 443 sider

1. del af Torsdagsmordklubben

I seniorlandsbyen Coopers Chase 

mødes de fire venner Elizabeth, 

Joyce, Ibraham og Ron hver 

torsdag for at drøfte uopklarede 

mordgåder. 

Ragnar Jónasson

Tågen
Gad. 287 sider

3. del af Hulda

Kriminalkommissær Hulda 

Hermannsdóttir mister sin datter 

og midt i denne personlige sorg 

vikles hun ind i en dobbelt krimi-

nalsag, som kræver hendes sær-

lige evner som efterforsker. 

Sarenbrant, Sofie

Englevagt
People's. 396 sider

9. del af Emma Sköld

Hvordan kan en politimand forsvin-

de sporløst? Det er den udfordring 

kriminalinspektør Emma Sköld 

har haft i de syv måneder, som er 

gået siden hendes nærmeste kol-

lega forsvandt. Kan hun nu finde 

ham i live.

Tuominen, Arttu

Mørkebror
Modtryk. 380 sider

1. del af Floddelta

En mand bliver dræbt under et 

drikkelag. Umiddelbart en nem sag 

for politiet, men som efterforsknin-

gen skrider frem, trækker mordet 

spor tilbage til den ene af betjen-

tenes fortid. 

Udenlandske 
spændingsromaner

Dean, Abigail

Pige A
Gad. 383 sider

En kold aften tumler en ung, 

afkræftet pige ned af Moor Woods 

Road. Hun er lige flygtet fra fleres 

års indespærring og mishandling. 

Hun bliver kendt som Pige A fra 

Rædselshuset og bruger de efter-

følgende år på at komme så langt 

væk fra huset som muligt. Men 

hendes fortid er svær at holde væk. 
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Eidem, Karl

Svenskeren
Lindhardt og Ringhof. 271 sider

Säpo-efterforskeren Hans Edelman 

har fået et tip om, at en svensker 

holdes fanget i Rusland. Fangen 

har været tilbageholdt i mange år, 

og da sagens omfang går op for 

Edelman, iværksættes en hæsblæ-

sende redningsaktion i Moskva. 

Men hvem er den mystiske fange.

Engman, Pascal

Rottekongen
People's. 419 sider

En ung kvinde findes død i sin lej-

lighed nær Stockholm. Morderen 

har efterladt en masse spor, og det 

virker som en indlysende sag for 

Vanessa Frank. Men er der noget, 

politiet overser. 

Hawkins, Paula

Som en langsom ild
Gyldendal. 360 sider

En ung mand findes brutalt myrdet 

på en husbåd i London. Tre kvinder 

og en mand - alle med lig i lasten - 

har motiverne til drabet, men hvem 

har gjort det.

Michaelides, Alex

Jomfruerne
Hr. Ferdinand. 391 sider

Spændingsroman om græske 

myter, psykologi og forræderi, alt 

sammen centreret omkring univer-

sitetet i Cambridge.

Roberts, Nora

Når solen går ned
Flamingo. 516 sider

Bodine Longbow er 3. generation 

i spidsen for familiens resort i 

Montana. Det er en succesfuld 

virksomhed med mange ansatte. 

Men da en af dem en dag findes 

myrdet på familiens grund, river 

det op i gamle sår. 

Ulstein, Silje O.

Krybdyrmemoirer
Gutkind. 443 sider

Mørk og intens psykologisk thriller, 

hvor en norsk pige forsvinder, og 

hvor en voksen vil gøre alt for sin 

altid sultne pytonslange. Truende 

uhygge kommer snigende fra alle 

hjørner, og selv thrillerlæsere med 

stærke nerver vil få deres sag for.

Tudor, C. J.

De andre
Lindhardt og Ringhof. 414 sider

Gabe har aldrig opgivet håbet om 

at finde sin lille datter i live, men 

da først han finder en ledetråd, bli-

ver livet pludseligt meget farligt for 

både ham og et netværk af andre. 

Öhrlund, Dag

Dommeren
Lindhardt og Ringhof. 399 sider

En alkoholiseret, traumatiseret 

præst og en følelsesforladt byrets-

dommer, der er træt af at se skur-

kene slå systemet igen og igen, går 

sammen for at udøve den blodige 

retfærdighed, de mener, Sverige 

har brug for.

Kærlighed 
og underholdning

Fredriksson, Anna

Tirsdagsklubben
Cicero. 316 sider

Kan der gå ild i gamle huse? 

Karins mand er indlagt efter et 

slagtilfælde og selvom hun har 

været lykkelig gift i 35 år, får 

mødet med deltagerne på et mad-

lavningskursus hende til at reflek-

tere over tilværelsen og om noget 

kunne være anderledes. 

Fruensgaard, Mette

Sofias portræt
Palatium. 311 sider

Sofia ejer et stort succesfuldt gal-

leri. Men bag den glitrende facade 

lurer oplevelser fra fortiden, som 

gør, at hun aldrig dater kunstnere 

og hverken vil fotograferes eller 

males. Adam er alt det, hun hader, 

men kan de glemme hinanden.

Gibson, Fiona

Jeg er fantastisk!
Palatium. 320 sider

Vivs mand er flyttet ud af huset, og 

hun er nu alene med deres 7-årige 

datter og et væld af klimakterie-

hormoner. Kan hun genopfinde sig 

selv og få det liv, hun ønsker.
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Kinsella, Sophie

Et liv som dit
Flamingo. 380 sider

Ava tror på ægte kærlighed og skal 

ikke nyde noget af hverken online 

dating eller faste kriterier for sin 

kommende drømmemand. Men da 

hun møder sit livs kærlighed, er 

det måske alligevel ikke så roman-

tisk, når modsætninger mødes.

Patrick, Phaedra

Arthur Peppers mageløse rejse
Zara. 356 sider

Om enkemanden Arthur, der 

efter sin kones død finder et 

guldarmbånd blandt hendes ting. 

Armbåndet er fyldt med smukke 

vedhæng, han aldrig har set før. 

Det ene vedhæng er en indisk ele-

fant med et telefonnummer bagpå, 

og det bliver starten på en rejse 

rundt i hans kones fortid. 

Sherman, L.

Vi vil altid have Paris
Nelumbo. 138 sider

Paris er kærlighedens by, men for 

10 år siden fik danske Julie knust 

sit hjerte netop her. Hun har først 

nu fundet modet til at vende tilbage 

til byen. Planen er bare at holde 

ferie, men så møder hun Francois 

igen. 

Skybäck, Frida

Bogklubben ved verdens ende
Cicero. 407 sider

Patricia leder efter sin forsvundne 

søster og møder nye venskaber i 

en lille svensk landsby, imens der 

bliver gravet i fortiden.

Thorne, Sally

99% min
People's. 309 sider

Darcy har arvet sin farmors hus, 

og hendes bror Jamie har hyret sin 

bedste ven, Tom, til at istandsætte 

det. Darcy har været hemmeligt 

forelsket i Tom, siden hun var barn, 

så nu sætter hun alt ind på at 

score ham. 

Young Adult

Berger, K. L.

Tilbage til Lugnasad
Tellerup. 394 sider

Både Magnus og Benjamin 

overlevede deres møde med øen 

Lugnasad. Men Magnus kan ikke 

slippe sit savn af Alex, og snart er 

de begge på vej tilbage til øen med 

en plan, der ikke kan gå galt.

Birchall, Katy

Roadtrip - sex education
CarlsenPuls. 234 sider

Baseret på Netflix-serien Sex education

Da Maeves bror, Sean, anklages 

for at have stjålet en halskæde, 

beslutter Maeve sig for at hjælpe 

ham. Sammen med vennerne Otis, 

Aimee og Eric tager hun på et 

roadtrip, som ingen af dem nogen-

sinde vil glemme igen. 

Blakely, Lauren

Dating for begyndere
Flamingo. 294 sider

1. del af Boyfriend material

Redaktørassistenten Amy nyder sin 

singletilværelse, men den nye fyr 

på arbejdet distraherer hende. 

Fischer, Stephanie Fjeldsø

Aftryk
Superlux. 239 sider

Rebecca er startet på HHX. Men 

i klassen er der ingen der ser 

Rebecca - de ser kun hendes tunge 

kørestol med de orange reflekser. 

Alt det, der skulle have været en 

ny start i et nyt fællesskab falder 

hurtigt til jorden. Men heldigvis har 

Rebecca en drøm, en drøm hun 

arbejder hårdt for at realisere.
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Forman, Gayle

Vi er uundgåelige
CarlsenPuls. 306 sider

Aaron tror på det uundgåelige - 

men indtil videre går det ikke så 

godt med at finde det gode uund-

gåelige. Så møder Aaron Hannah 

og hans liv tager en overraskende 

drejning.

Jessen, Søren

Ulvekongen
Gyldendal. 124 sider

Max kæmper med at finde sin 

plads i livet. Hjemme er hverdagen 

præget af familiens forventninger, 

som han ikke kan indfri. Sammen 

med kammeraterne er han ulve-

kongen, som forsøger at styre 

flokken. 

Let at læse for unge

Ejersbo, Sara

Flokdyr
Gyldendal. 123 sider

Letlæst ungdomsbog om Emil, der 

gerne vil gøre noget for klimaet. 

Men hvad gør man, når man bor i 

Skive, og alt det spændende sker i 

København.

Schjødt Larsen, Bjarke

Min egen skyld
Alvilda. 42 sider

Er det ens egen skyld, når man i 

blind forelskelse lader sig manipu-

lere med, så man pludselig mister 

troen på sig selv? Læs hvad der 

sker for Maria og hendes bedste 

veninde, da hun forelsker sig i 

Liam.

Tegneserier/
Graphic novel

Delep, Félix

Vintermargueritter
Shadow Zone. 55 sider

På en forladt gård forsøger Miss 

Bengalore og de andre dyr stadig 

et pacifistisk oprør mod deres 

leder, den brutale tyr Silvio. For 

voksne og unge læsere af veludfør-

te, spændende og tankevækkende 

tegneserier.

Desberg, S.

Orwood
E-voke. 52 sider

Forbrydergruppen Golden Dogs 

står over for deres hidtil største 

kup, men banden skal ikke kun 

vare sig for de ydre fjender, for-

ræderiet lurer nemlig blandt 

gruppens egne medlemmer. For 

alle, der holder af plotbaserede 

fortællinger og historiske miljøbe-

skrivelser.

Egesborg, Jan

Tabte somre
Fahrenheit. 110 sider

Filosofisk tegneserie, der skildrer 

et nazistisk komplot i 1927 mod 

Niels Bohr og Albert Einstein. To 

britiske MI6 agenter sendes til 

Tyskland for at stoppe gernings-

manden. Agenternes moralske 

skrubler og tilgang til verden 

afspejles af den nye kvantemekanik 

og Bohr og Einsteins uenigheder. 

Jodorowsky, Alexandro

Rubedo, den røde proces
ShadowZone. 55 sider

3. del af Ridderne af Heliopolis

"Lyset forenes med mørket - der 

finder du din ligevægt, mellem det 

uendeligt gode og det ubetvivleligt 

onde". Med riddere, mystiske ritualer, 

hemmelige selskaber. Denne serie 

har det hele - men med et twist!
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Katz, Gabriel

De blodige ruiner
E-voke. 47 sider

1. del af Kaosstenen

Imperiet Nemes er truet af indre 

og ydre fjender. Inden for murene 

bølger oprøret, og udenfor truer de 

grusomme barbarer. 

Digte

Glück, Louise

Averno
Multivers. 171 sider

Nobelprisvindende digte der taler 

oprigtigt om, hvor grusomt livet 

er. Anbefales til alle, som kan 

tåle smuk poesi om eviggyldige 

sandheder om døden, glemsel og 

pinsel.

Nin, Aaiún

På min huds sorthed
Gad. 101 sider

Er du til samfundskritisk poesi, så 

læs disse vrede protestdigte om at 

være sort, queer og uønsket krigs-

flygtning.

Rasmussen, Bjørn

Forgabt
Gyldendal. 89 sider

Digte om at være alene og leve 

uden intimitet og uden tæt fysisk 

og psykisk kontakt med andre. 

Hovedpersonen bliver viklet ind i 

en feberverden, der minder om den 

eneste opmuntring han har, nemlig 

læsning af eventyr. 

Roné, Marina Cecilie

Om rovdyr og andre realiteter
Gladiator. 177 sider

Otte noveller om de relationer, der 

dannes mellem mennesker. Det at 

føle sig tryg i en andens selskab, 

men også når det går den mod-

satte vej.

Noveller

Bøssedanmark
Vild Maskine. 215 sider

Noveller, der beskriver 20 meget 

forskellige bøssers liv 20 forskel-

lige steder i Danmark - deres 

oplevelser, opvækst, drømme 

og helt almindelige liv. Et unikt, 

underholdende og knusende ærligt 

indblik i det at være bøsse i dagens 

Danmark.

Klassikere

Goethe, Johann Wolfgang von

Valgslægtskaberne
- Ved Knud Lyhne Rahbek
Books on Demand. 259 sider

Genudgivelse i en lettere moderniseret 

udgave

Klassisk kærlighedstragedie om 

følelser der ikke lader sig kon-

trollere. Dramaet begynder, da 

ægteparret Eduard og Charlotte 

inviterer hans ven Kaptajnen og 

hendes niece Ottilia på langt besøg 

på deres gods.

Jul

64.1

Brandt, Ann-Christine Hellerup

Jul. Valdemarsro
Politiken. 331 sider

Julebog fra Valdemarsro, hvor man 

næsten kan dufte julen. Hygge og 

julestemning indkapsler opskrifter 

til julens stunder. Her er kager, 

konfekt, drikke og julemad i lange 

baner.
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64.1

Meyer, Claus

Meyers jul
Lindhardt og Ringhof. 568 sider

Sammen med de dygtige kokke 

fra Meyers Madhus, har han med 

inspiration i både danske og uden-

landske traditioner, samlet mere 

end 250 opskrifter på julemad. Sild, 

laks, pølser, paté, riletter, salater, 

masser af grønt, gris, and, gås, 

salt- og sødt bagværk, desserter 

og konfekt er blot nogen af de 

kategorier, der tages under kærlig 

behandling i bogen. 

64.18

Martin Wiese

Hjemmelavet juleslik
Turbine , i samarbejde med Dr. Oetker 

Danmark. 165 sider

Juleslik for sliknørder og andre 

slikmunde i alle aldre - de mindste 

skal nok have hjælp. Godterne kan 

spises hele året og flere opskrifter 

er veganske.

64.65

Hæklet klassisk julepynt
Turbine. 166 sider

En stor flot hæklebog fyldt med 

hæklet julepynt i klassiske farver 

og faconer. Alt fra nisser til kræm-

merhuse, trommer og flettede 

hjerter. For alle typer juleglade 

hæklere - begyndere såvel som 

øvede.

76.8

Blem, Karsten

Katte hjerter
Bogprint. 36 sider

12 forskellige opskrifter på flettede 

julehjerter med katte-motiver. For 

juleflette-entusiaster fra ca. 12 år.

76.8

Fürstenberg, Melike

Papir, saks & juleklip
Melike Fürstenberg. 59 sider

Hjerter og meget andet julestads 

klippes med en saks i farvet karton 

i dette julehæfte. Her er idéer og 

inspiration til timers jule-klippe-

hygge for hele familien

76.8

Schunck, Lenette

Julemandens genbrugsværk-
sted.En toiletrullejulepyntsjule-
kalender. Et idékatalog med 24 
vejledninger

Lenette Schunk Svendsen. 50 sider

Julemænd, julekort og engle. Kun 

fantasien sætter grænser for, hvad 

man kan lave ud af toiletruller i 

dette idékatalog til toiletrullejule-

pynt. Til kreative voksne, nok især 

forældre, der gerne vil lave gen-

brugsjulepynt med deres børn.

76.9

Bang, Mikkeline

Julestads af krympeplast
Mikkeline Bang. 63 sider

Lav massevis af fine gavemærker 

og ophæng, samt et vendespil af 

krympeplast. Hæfte i A4-format 

med fine skabeloner som er nem-

me at gå til. Kan anvendes sam-

men med børn på 4 år og op.

76.99

Jollmann, Dorthe

Nørdede nisser og snemænd
Kratte.dk. 76 sider

Julebog med 25 opskrifter på syede 

nisser og snemænd i mange vari-

anter. For øvede håndarbejds- og 

patchworkentusiaster, der ønsker 

inspiration til ny julepynt

76.99

Julehygge. 75 nemme 
projekter for hele familien

Legind. 138 sider

Flot og stemningsfyldt inspirati-

onsbog for hele familien, der læg-

ger op til hyggeligt samvær med 

forskellige juleprojekter, I kan lave 

sammen, fx julepynt, bagværk og 

kranse.
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76.99

Norman, Edie Catharina

Kranse & dekorationer 
til jul & vinter

Legind. 120 sider

Skab stemning med smukke kran-

se og dekorationer i naturmate-

rialer i efteråret, julen og vinteren. 

Inspirerende og smuk bog, hvor 

alle blomster- og dekorationsinte-

resserede kan være med.

79.32

Hicks, Sarah-Jane

Julehækling. 20 supernuttede 
projekter i kawaii-stil

Legind. 94 sider

Holder du af jul og håndarbejde 

er "Julehækling" i kawaii-stil lige 

noget for dig. Bogen indeholder 

20 projekter til sjove og farverige 

figurer, der alle rimer på jul. For 

både store børn og voksne, der har 

knækket hæklekoden.

Bolouri, Joanna

Jeg ønsker mig kun dig
Palatium. 287 sider

Nick er blevet fyret fra sit job som 

advokat. Ydmyget får han arbejde 

som julemand i et indkøbscenter, 

og her møder han 4-årige Alfie 

og hans smukke mor, Sarah. Men 

Nick føler sig slet ikke god nok til 

Sarah. 

Colgan, Jenny

Jul på øens hotel
Cicero. 349 sider

Floras bror, Fintan, har arvet et 

stort luksushotel på den lille ø, 

Mure. Flora burde bare gå der-

hjemme på barsel og være lykkelig, 

opofrende mor. Men sandheden er, 

at hun keder sig og nogen skal jo 

hjælpe Fintan.

Fisker, Marie

24 dage i december 
- Romantisk komedie
Brændpunkt. 198 sider

Kan andre smage, hvis man bruger 

kartofler fra glas juleaften? Hvad 

stiller man op, når ens forældre 

hellere vil fejre jul i Wien og da 

den lækre Emilio fra kontoret 

kysser én, og man ellers er godt 

gift? Tæl ned til jul med Katrine og 

hendes familie i denne hyggelige 

juleroman.

Tro og tanker

16.8

Ulrikkeholm, Majbritte

Vision. En bog om at virkelig-
gøre sjælens inderste drøm

Historia. 295 sider

Til spirituelt interesserede læsere, 

der søger inspiration til at finde og 

udleve sjælens inderste vision.

23.3

Grøndahl, Jens Christian

Min svage tro
Eksistensen. 103 sider

Forfatter Jens Christian Grøndahl 

reflekterer over sit forhold til kri-

stendommen, som han først har 

taget aktivt til sig efter at have læst 

Bibelen. 

Samfund og politik

30.12

Trapp, N. Leila

Eksperter
Aarhus Universitetsforlag. 60 sider

Vvs'ere, bagere, baristaer, læger, 

guruer og bankfolk er kun nogle få 

af de eksperter forfatteren nævner 

i sin bog om, hvad det er som gør 

vi kalder nogen for en ekspert.

30.13

Cekic, Özlem

Tak for kaffe. Den svære 
kunst at tale sammen

Politiken. 203 sider

Dialogkaffe er forfatterens beteg-

nelse for åben, anerkendende 

samtale, også med de personer 

man er allermest uenig med. Til 

læsere der gerne vil lære om for-

domsfri og brobyggende samtale.
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32.18

Sheikh, Jakob

Vi tabte. Hvordan jihadismen 
besejrede Vesten - og hvordan vi 
kommer videre som tabere

Gyldendal. 382 sider

Bogen omhandler forholdet mel-

lem Vesten og jihadismen, der har 

defineret terrorbalancen siden 

2001. Frygtelige terrorangreb, krig 

og deraf stigende usikkerhed i ver-

den undersøges. 

32.26

Winther Nielsen, Sigge 

Entreprenørstaten. Hvorfor 
vælgernes ønsker forsvinder 
op i den blå luft - og hvordan vi 
fikser det

Gad. 381 sider

Dansk politik er i problemer - poli-

tikerne driver symbolpolitik i stedet 

for at løse de rigtige, komplekse og 

vilde problemer. 

98.28

Solvig Jansen, Ras Tind

Kina under forandring
Columbus. 220 sider

Grundlæggende indblik i de vig-

tigste kinesiske samfundsforhold, 

bygget op omkring samfundsfagets 

discipliner sociologi, politik, øko-

nomi, og international politik.

Aktier og investering

33.2

Kristiansen, Sanne

Den lille guide til 
passiv indkomst

Muusmann Penge. 208 sider

Indføring i - samt inspiration til - 

passiv indkomst. Til læsere, der 

ønsker at få deres opsparing til at 

vækste og gerne vil inspireres til 

flere passive indtægter.

33.21

Balle, Jens

Når hulemænd investerer
- Køb, slap af, og bliv rig
Average Joe. 196 sider

Alle, der investerer i aktier eller 

som overvejer det, får her inspira-

tion, konkrete værktøjer og gode 

råd, så man undgår at reagere som 

en ren hulemand, fx alene styret af 

følelserne.

33.21

Investér bæredygtigt 
- og bliv fremtidens vinder på 
aktiemarkedet

People's. 181 sider

Hvor er verden på vej hen? Hvad 

vil fremtidens generationer få brug 

for? Og hvordan sikrer man sig, at 

ens investeringer er bæredygtige? 

Disse spørgsmål bliver du klogere 

på i denne lille bog. 

Klima, miljø og natur

55.5

Milàn, Jesper

Fossiler
Koustrup. 140 sider

Er du fossiljæger, og vil du gerne 

blive bedre til at "artsbestemme", 

hvad du finder af fossiler, så er 

dette bogen for dig. Her fortælles 

om de mest almindelige fossiler 

både i ord, fotos og tegninger.

55.6

Houmark-Nielsen, Michael

Istiden i det danske landskab
Lindhardt & Ringhof. 391 sider

Tag med på en tur gennem de 

danske istidslandskaber, når 

hele landet beskrives, del for 

del. Istidernes påvirkning på de 

landskaber, vi bevæger os rundt i, 

kortlægges og forklares.

56.1

Stranden. Dyr & planter
Koustrup. 106 sider

Handy bog om de mest alminde-

lige dyr og planter, man kan finde 

på stranden. Oplagt læsning for 

familien eller den naturinteres-

serede, der er på sommerhustur 

ved vandet.
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Job og ledelse

60.136

Hyldgaard Hansen, Nanna

Rig på tid 
- med en kortere arbejdsuge 
og klimavenlige vaner

People's. 260 sider

Lyder en kort arbejdsuge, ingen 

stress og masser af tid til det 

vigtige i livet, som en drøm? Alle, 

der deler den drøm, kan i denne 

personlige beretning læse, hvordan 

drømmen kan forfølges i praksis.

Krop og sundhed

61.22

Krohn, Simon

Liv og luft. Træk vejret frit med 
yogaens teknikker

Politiken. 223 sider

Cirka 17.000 gange i døgnet træk-

ker vi vejret - uden at tænke over 

det. Men ifølge denne bog er der 

mange gavnlige effekter at høste 

ved at blive bevidste om vores 

vejrtrækning - både når vi ikke 

trækker vejret ordentligt, og når vi 

gør. Til læsere, der ønsker at forstå 

og optimere deres vejrtrækning 

og derved opnå fordele i forhold til 

helbred og psyke.

61.3

Hof, Wim

Wim Hof-metoden. Aktiver dit 
potentiale og sæt dig ud over 
dine begrænsninger

Borgen. 225 sider

Historien om Wim Hof, også kaldet 

"Ismanden" og hans metode, der 

er en kombination af mental-, 

kulde- og åndedrætstræning. 

Henvender sig til alle, der interes-

serer sig for krop og psyke og sund 

livsstil.

Personlig udvikling 
og psykologi

61.645

Røjle Christensen, Asger

At være voksen med autisme
Pressto- 288 sider

Livet som voksen med en diagnose 

indenfor autismespektret kan give 

mange udfordringer. Bogen giver et 

fagligt overblik og en erfaringsba-

seret indsigt. 

Teknik

65.98

Lynx. I aktion for Danmark
Lindhardt og Ringhof. 359 sider

Lynx-helikopteren har mere end 37 

års tjeneste i det danske søværn. 

I denne periode har helikopterne 

medvirket i utallige redningsaktio-

ner fra rydning af ungdomshuset 

til redning af piloter på Grønlands 

indlandsis. Læs her om søværnets 

skibe og kom med op i Lynx-

helikopteren. 

Børn og forældre

30.175

Far for livet. En bog til manden 
som far

Muusmann. 119 sider

En bog til mænd, som er fædre 

eller skal til at være det. Bogen 

rummer fagligt funderede oplys-

ninger, råd og valgmuligheder til 

dig, der ønsker saglig viden om 

livet som far. I særdeleshed hen-

vendt til mænd, men alle forældre 

vil kunne relatere til ting i denne 

bog.

30.1752

Vestergaard-Knudsen, Mette

Friuger. Livet som deleforældre 
med og uden børn
Turbine. 176 sider

Hvordan tackler man livet, når par-

forholdet brister, familien opløses 

og børnene skal bo på skift hos 

forældrene? Bogen giver ingen 

standardløsninger, men indblik i de 

situationer og følelser, deleforæl-

dre typisk oplever omkring brud-

det, dagene med og uden børn, 

nye partnere og sammenbragte 

familier. 
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37.2

Klog på børn. 75 opfattelser 
og synspunkter om børn og 
opdragelse

Frydenlund. 229 sider

Teori og gode råd til at få hverda-

gen med børn til at fungere. Bogen 

kan læses af alle forældre, der 

ønsker at udvikle familielivet i en 

mere positiv retning

37.2

Münster, Sofie

Den bedste start på livet. 
Hvordan du knytter det 
stærkeste bånd til dit barn

Politiken. 230 sider

Virkelig relevant og tiltrængt bog 

om tilknytningsbaseret opdragelse. 

For forældre, pædagoger og andre 

der opdrager børn.

61.28

Skak, Ranka

En tryg begyndelse. Graviditet, 
fødsel og den første barselstid

Gad. 266 sider

Tryghed og gode relationer samt 

viden om egen krop er essentielt 

for den gode fødsel. Alt det og 

meget mere fortælles kærligt og 

kompetent om i denne bog. For 

alle kvinder og mænd, der ønsker 

at være godt forberedt på graviditet 

og fødsel.

Rundt i Danmark/
verden

47.83

Rejseklar til Istrien & 
Kvarnerbugten. En bid af 
Kroatien, Slovenien og Italien 
i Adriaterhavets nordøstlige 
hjørne

Jensen & Lund. 162 sider

Der stilles skarpt på Kroatiens 

populæreste ferieområde i 

Adriaterhavets nordøstlige hjørne; 

skønne strande, charmerende 

småbyer og hyggelige øer - alt i 

alt den perfekte ramme for bade-, 

dase- og aktivferie.

45.6

Ørnstrup, Jørn

På strejftog i Sverige. En
 kulturhistorisk rejse

Mellemgaard. 236 sider

Rejs med til Sverige og bliv præ-

senteret for en række skønne og 

meget forskellige svenske byer og 

et par øer. For alle, der ønsker at 

lære deres naboland Sverige bedre 

at kende.

64.101

Viestad, Andreas

En middag i Rom
EC Edition. 274 sider

Sprudlende og appetitvækkende 

levendegørelse af vores historie 

gennem hvad der kunne kaldes 

"kulinarisk arkæologi". For elskere 

af - og nysgerrige på - Rom, mad 

og kulturhistorie.

Mad og drikke

64.1

Legaard, Frederikke

Kogekunst
Politiken. 230 sider

Er du nysgerrig på nye smage og 

har gåpåmod i køkkenet får du her 

masser af inspiration, teknikker og 

viden om hverdagsbagværk, fine 

kager, råvarer og eksotiske retter. 

Mange af retterne er vegetariske.

64.1

Martiny, Emma 

Ganske enkelt. Nem og 
velsmagende hverdagsmad

Zara. 252 sider

Skøn, casual kogebog med supe-

renkle og simple hverdagsretter, 

som kan tilberedes på ingen tid. 
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64.10281

Middlehurst, Pippa

Dumplings og nudler. Bao, 
gyoza, biang biang, ramen - og 
alt derimellem

Turbine. 191 sider

Kogebog fra det taiwanske, kine-

siske og japanske køkken. Bogen 

byder på grundteknikker i at lave 

dumplings og nudler fra bunden 

samt en række lækre retter, fx bao, 

gyoza, biang biang og ramen.

64.12

Morton, James

Surdej. Kom godt i gang
Lindhardt og Ringhof. 159 sider

Let guide til at lave din egen sur-

dej. Bogen kan læses og bruges af 

alle, der kunne tænke sig at prøve 

kræfter med at fremstille surdej til 

mange formål

64.14

Faerber, Jane

De bedste fra Madbanditten. 120 
opskrifter fra Danmarks største 
low carb og keto-blog

Politiken. 283 sider

120 opskrifter fra low carb og keto-

bloggen "Madbanditten" i anled-

ning af bloggens 10-års-jubilæum. 

Bogen indeholder opskrifter til 

mad fordelt over hele dagen. Både 

for følgere og alle andre, der 

ønsker ny inspiration.

64.14

Harbech Olesen, Anette

Gaven til maven. Spis dig til bed-
re fordøjelse med glutenfri mad

Politiken. 286 sider

Stadig flere mennesker døjer 

med at fordøje kornprodukter. 

Symptomer som mavesmerter, 

eksem, træthed og hovedpine 

kan skyldes gluten og kostfibre. 

Mistænker du, at glutenholdig mad 

kan være årsag til dine helbreds-

problemer, kan du her blive opda-

teret på, hvad forskerne mener 

og lave sund mad efter bogens 

opskrifter.

64.15

Kaosvega
Turbine. 155 sider

Farvestrålende og skøn kogebog 

om at lave grøn mad i en fart i en 

travl hverdag. Nemme opskrifter 

til alle, der er vilde med hurtig og 

grøn hverdagsmad.

64.17

Wisweh, Gorm

Sovs
Turbine. 169 sider

Kogebog om sovs og efter endt 

læsning vil ingen køkkenskrivere, 

nybegyndere eller erfarne, være 

i tvivl om, at det er sovsen, der 

gør det.

Hjemmet/haven

63.57

Røyneberg, Anders

Plantelykke. Skab grønne oaser 
i dit hjem

Turbine. 152 sider

Ikke alene pynter grønne planter i 

ethvert hjem, men planter gør også 

folk til mere fredelige mennesker, 

hedder det i denne inspirerende 

bog. Alle kan have glæde af den og 

især dem, der ikke rigtig har haft 

planter før.

Sy, strik og krea

64.1

Obel, Emil

Halloweenbogen. Hjemmelavet 
pynt, kostumer og kager til 
årets uhyggeligste aften

Turbine. 188 sider

Hjemmelavet halloweenpynt, 

kostumer og kager til årets uhyg-

geligste aften. 65 opskrifter på 

nærmest alt til halloween fordelt 

på otte kapitler.
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64.64

Bagger, Lærke

Strik
Gyldendal. 265 sider

Lærke Bagger står som fornyer 

af dansk strik, og der er drøn 

på hende. Her præsenterer hun 

metoder og opskrifter, så du selv 

kan lave vild og moderne reste-

strik. De fleste strikkere kan være 

med.

64.64

Danielsen, Annette

Tæt på ækvator
Annette D. 129 sider

Strikkebog med opskrifter på 17 

strikmodeller til kvinder i str. S - 

XXL for erfarne strikkere.

64.64

Klompelompe. Strik til små og 
store anledninger

People's Press. 183 sider

Ny inspiration og herlige modeller 

i den populære "Klompelompe-

serie". Denne gang med fokus på 

anledninger i løbet af året og som 

noget nyt en strikket dukke med 

tilhørende opskrifter på dukketøj. 

64.64

Knitting for Olive. Klassiske og 
tidløse strikkeopskrifter

Politiken. 276 sider

20 strikkeopskrifter på toppe, blu-

ser og sweatre til kvinder. Modeller 

i en klassisk og nordisk tone for 

øvede strikkere.

64.64

Randorff, Lene

Pas dig selv. Grundbog i 
konstruktion af strik

Lillestrik. 133 sider

Er det svært at finde den helt rig-

tige pasform til din strik? Her er 

hjælp at hente, og du lærer på en 

enkel måde at konstruere strik, så 

det passer.

64.64

Rytter, Thea

Strikket halloween
Turbine. 77 sider

Byd efteråret velkommen med 

stemningsfyldt strikkeri, som får 

dig i humør til halloween. For let 

øvede og øvede strikkere.

64.64

Kristine Sloth

Strik på budget
Alpha. 131 sider

13 moderne strikkeopskrifter på alt 

fra scrunchies til vest i patentstrik. 

Der er opskrifter til både begyn-

derstrikkere og erfarne

64.65

Buck Jensen, Maria

Himmel, hav & hæklede 
halstørklæder
Muusmann. 105 sider

Stemningsfuld hæklebog, som 

emmer af natur og frisk havluft. 

11 unikke opskrifter på flotte og 

meget forskellige hæklede hals-

tørklæder.

64.67

Runge Jessen, Trine

Broderistens badass broderier
Turbine. 167 sider

Tarteletter, bandeord eller en hel 

bodega er nogle af de motiver, 

Broderisten disker op med i denne 

bog. De fleste kan lære at sy et 

korssting, og broderi kræver ikke 

det store udstyr for at komme 

igang. 

76.9

Kruse, Betina Houlind

Efterårsperler. 28 naturmønstre
DreamLitt. 215 sider

Naturen i efterårets farver fortol-

ket i perler. Motiverne i form af 

både dyr og planter er i forskellige 

sværhedsgrader. Til hygge for hele 

familien med børn fra 5 år og op 

samt perleglade voksne, der kan 

hjælpe og læse højt for de yngste 

perlepladeentusiaster.
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Kunst, arkitektur 
og design

76.235

Danske stel - fra blå blomster 
til grove glasurer

Strandberg Publishing. 235 sider

Tag med på en tur gennem en 

række klassiske stels historie, 

og få fortællingen om det danske 

spisestel. 

Kultur og musik

19.6393

Rydahl, Malene

Svar udbedes. Kunsten at svare 
og forstå, hvorfor andre ikke 
svarer

Politiken. 213 sider

Bog med råd og konkrete værk-

tøjer til at navigere i den digitale 

tidsalder, også når du ikke får svar. 

For læsere, som ønsker at blive 

bedre til at håndtere digital kom-

munikation.

78.9061

Generation Spice Girls
Gyldendal. 351 sider

Hyldest til popfænomenet Spice 

Girls og historien om gruppens 

indflydelse på sin samtid og efter-

tid. Bogen kan læses af alle med 

generel interesse for popfænome-

ner, men vil i særdeleshed interes-

sere kvinder mellem 30-40 år.

78.611

Morgensangbogen 
- til hele dagen

Dansk Sang. 324 sider

Phillip Faber, Inge Marstal og 

Henrik Marstal har udvalgt 200 

danske sange, som er særligt 

oplagte at synge som fællessang i 

grundskolen.

Historie

30.1776

Nyegaard, Niels

Den store homoskandale
Aarhus Universitetsforlag. 100 sider

Velformidlet fagbog om "Den store 

Sædelighedssag" i 1906 og dansk 

homoseksualitetshistorie frem til 

i dag. 

34.31

Bak, Sofie Lene

Racismeparagraffen
Aarhus Universitetsforlag. 100 sider

I 1939 vedtog det danske folketing 

en paragraf, der skulle være et 

værn mod det jødehad, der kom 

fygende fra Tyskland. Historien om 

racismeparagraffen kan læses af 

alle, der vil vide mere om demo-

kratiet og dets love og regler, men 

retter sig især til læsere af politisk 

og historisk stof.

61.09

Hawkins, Michael Frederic

Unyttige historiefacts 
- sygdom & sundhed

Byens. 100 sider

Vidste du, at man i 1343 fastslog, 

at den sorte død skyldtes en uhel-

dig placering af Saturn, Jupiter 

og Mars? Bogen indeholder 150 

unyttige historiefacts for alle, der 

holder af pudsig viden.

91.4

Antikken omkring os
Gad i samarbejde med Golden Days. 384 sider

Denne bog belyser de mange nuti-

dige emner, der har sin baggrund 

i antikkens gamle Grækenland og 

Rom. 

94.43

Schramm, Moritz

Kampen om midten. Tysk politik 
i det 21. århundrede

Gad. 195 sider

Velformidlet og lærerig bog, der 

giver et blik på de store linjer i tysk 

politik og historie i det 20. og 21. 

århundrede. 
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95.2

Togtet. På rejse i 
vikingernes verden

Nationalmuseet Strandberg Publishing. 

303 sider

16 fascinerende fortællinger med 

nyeste forskning om vikingetidens 

bedrifter. 

Biografier og 
erindringer

99.1

Østlund, Bo

Modne mænd 2
Heatherhill. 363 sider

14 kendte danske mænd fortæller 

om livet efter de 60 og om alt det 

mænd normalt aldrig taler om

99.4 Bomholt, Julius

Petersen, Jørn Henrik

Julius Bomholt. Fra idé 
til handling

Gad. 615 sider

Julius Bomholt blev i 1961 

Danmarks første kulturminister. 

Biografien skildrer både hans 

mange forskellige interessefelter 

og hans privatliv. 

99.4 Engsig, Nadja

Engsig, Nadja

Nadja og de 170 kilo. Sandhed 
kommer indefra

ImpactPress. 300 sider

Hudløst ærlig selvbiografi om 

Nadja Engsigs liv med svigt, smer-

te, sorg og madmisbrug.

99.4 Frandsen, Tage

Iversen, Kasper

Tage Frandsen. Historien om 
Danmarks første kendisfrisør

Momenta. 291 sider

Om kendisfrisør Tage Frandsens 

celebre og dramatiske liv. Bogen 

kan læses af alle med interesse for 

dansk jetset.

99.4 Grünfeld, Frida f.1908

Grünfeld, Nina F. 

Frida. Min ukendte farmors krig
Grønningen 1. 307 sider

Et stykke familiehistorie og et 

historisk vidnesbyrd i et. Gennem 

omfattende research stykkes brik-

kerne sammen til fortællingen 

om forfatterens jødiske farmor, 

Frida, der levede i første halvdel af 

1900-tallet.

99.4 Hørlyk, Ulf f. 1973

Hørlyk, Ulf

Akutlægens dagbog. Hvad jeg 
lærte om mig selv, mens jeg 
forsøgte at redde andre

People's. 239 sider

Få historien om mennesket bag 

akutlægen, samt ikke mindst hvilke 

forhold en akutlæge arbejder 

under. Forhold, som blev ekstreme 

under covid-19-pandemien og satte 

sine spor hos familien derhjemme. 

99.4 Kejser, Charlotte Lytton f. 1964

Kejser, Charlotte Lytton

Scenen er din. Ti år på tv 
med Amalie
Mellemgaard. 154 sider

Hvis du har set bare en lille 

smule reality-tv, så kender du 

også Amalie Szigethy (og hendes 

mor). Og det er netop Amalies mor, 

Charlotte Lytton Kejser, der har 

skrevet denne bog. Kom med på 

sidelinjen, og hør om noget af alt 

det, man ikke ser på tv.
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99.4 Kouchner, Camille

Kouchner, Camille

La familia grande
Grif. 197 sider

En personlig beretning om en 

spændende opvækst i en tonean-

givende parisisk familie, som brat 

ændres, da Camille Kouchners 

tvillingebror fortæller hende om 

stedfaderens seksuelle overgreb 

på ham.

99.4 Nielsen, Holger K.

Nielsen, Holger K.

Det var det værd. 
Politisk tilbageblik

Momenta. 361 sider

Personlig beretning om politikeren 

Holger K. Nielsens politiske liv og 

dansk politik gennem 40 år.

99.4 Njor, Maise

Hostesaft for sjælen. 
Bund eller resten i håret

Gyldendal. 269 sider

Hvordan er livet når man ikke kan 

løbe fra at man er blevet voksen? 

Blev det som man drømte om, eller 

opstod der nye drømme undervejs? 

Maise Njor og Mette Lisby begynd-

te at skrive breve til hinanden 22 år 

efter de arbejdede sammen på et 

tv-program. 

99.4 Oryé, Henrik

Oryé, Henrik

I politiets frontlinje. Terror, 
gadekrig og durumruller

Lindhardt og Ringhof. 235 sider

Kom med helt frem i politiets 

"frontlinje", hvor en ledende politi-

mand fortæller om sine oplevelser 

fra fx "Opgøret med BZ'erne ved 

Sorte Hest" og terrorangrebet 

på Krudttønden. Guf for dig som 

læser om autentisk politiarbejde.

99.4 Rathsack, Thomas

Rathsack, Thomas

Attitude. Brug din mentale 
ammunition

Politiken. 207 sider

Thomas Rathsack fortæller om sit 

liv, og specielt om sine oplevelser 

og udfordringer som jægersoldat 

i Danmark og Afghanistan. Han 

videregiver sine personlige erfa-

ringer med positiv attitude og ved-

holdenhed til læsere, der ønsker 

at arbejde med egen attitude og 

fremdrift.

99.4 Sprange, Sasha Louise

Sprange, Sasha Louise

Min kamp for at blive kvinde
Grønningen 1. 247 sider

En personlig beretning om den 

stenede vej fra mand til kvinde. Til 

læsere af barske fortællinger og 

især til læsere, der er interesseret 

i transkønnede eller dramatiske 

livsvalg.

99.4 Øvig Knudsen, Peter

Øvig Knudsen, Peter

Jeg er hvad jeg husker. Efter 
elektrochokket. mellem 

mirakler og mareridt
Gyldendal. 301 sider

2. del af Min mor var besat

En udfoldet beretning om Peter 

Øvig Knudsens egne elektrochok 

(ECT) behandlinger og udviklingen 

i ECT og den nyeste forskning i 

bivirkninger. Til alle med en per-

sonlig eller faglig interesse i psy-

kiatrien og ECT.



21

Nye e-bøger 
fra eReolen.dk

Se på dit biblioteks hjemmeside, 

hvor mange e-bøger du kan læse 

hver måned.

Grun, Anita

Mod til frygt eller Hvordan jeg 
overlevede Otis Redding

Gallo. 200 sider

Originaludgave fra 2004

Sascha er en ung kvinde, som 

desperat søger kærlighed, tryghed, 

stabilitet, men som har haft en 

kaotisk opvækst der ikke har givet 

hende redskaber til fastholdelse og 

fordybelse.

Jessen, Anna Elisabeth

Huset
Gyldendal. 427 sider

Kirsten, Ole, Niels, Astrid og 

mange andre er ansat i "Huset", 

der i 1960'erne er Danmarks føre-

nde medievirksomhed. Vi følger 

arbejdspladsen og livet omkring 

den op gennem tiden til i dag. 

Åsbrink, Elisabeth

Forladtheden
Gutkind. 319 sider

Slægtsroman, der følger tre gene-

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

skellige byer, London, Stockholm 

og Thessaloniki. Med spor tilbage 

til de jødiske forfædres skæbne 

fortælles historien om en ukontrol-

lerbar ensomhed, der går i arv.

Film og tv-serier 
på dvd og Blu-Ray 

How to deter a robber
Soul Media , Nonstop Entertainment. Dvd-

video. 85 min.

I det nordlige Wisconsin tager et 

ungt kærestepar kampen op mod 

nogle tyveknægte. Krimikomedie, 

med voldsomme optrin, så den er 

ikke for børn

In the Heights
SF film. Dvd. 138 min.

New York-bydelen Washington 

Heights er hjemsted for en broget 

sammensætning af latinoer. Men 

priserne på alting stiger og det 

ellers tætte lokalmiljø er ved at 

falde fra hinanden. En musical for 

hele familien.

Promising young woman
SF Film. Dvd. 109 min.

Cassandras liv er kørt ud på side-

spor efter en traumatisk oplevelse, 

og nu søger hun hævn mod de 

ansvarlige. For alle over 15 år, som 

holder af stærke og overraskende 

fortællinger.

Silence & darkness
Soul Media , Take One. Dvd. 75 min.

Den ene datter er blind, den anden 

døv. De lever isoleret sammen 

med deres far. Men familien har en 

mørk, mørk hemmelighed. En film 

der en sær krydsning mellem dra-

maet, gyset og thrilleren. Bestemt 

ikke for børn!

Wrath of man
SF Film. BluRay. 114 min.

Effektiv kupfilm med en hårdkogt 

Jason Statham i hovedrollen, et 

spændende og et enkelt og effek-

tivt plot og lækker action. 
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Film på Filmstriben.dk

Se på dit biblioteks hjemmeside, 

hvor mange film du kan se hver 

måned.

Mafiaens børn
LevelK. 111 min.

En gruppe 15-årige unge, med 

den selvsikre Nicola som leder, 

begynder at arbejde for den napo-

litanske mafia. De unge gangstere 

suger magt, designertøj og penge 

til sig og lægger ambitiøse planer 

for at overtage deres bydel med 

skydevåben. 

Søstrene Gusmãos usynlige liv
Mis. Label. 134 min.

Den ene drømmer om at blive kon-

certpianist, den anden stikker af 

med en græsk sømand. Søstrene 

har et meget nært forhold, men 

deres patriarkalske far sørger 

for at de mister kontakten. Det 

bliver en livslang sorg hos begge. 

Gribende brasiliansk drama om 

kvindeliv og bristede drømme. 

Vores mand i Amerika
SF film. 111 min.

Frihedskæmper eller landsfor-

ræder? Kærlig familiefar eller 

troløs ægtemand? Den gådefulde 

diplomat Henrik Kauffmann er ikke 

sådan at rubricere. En film for alle 

med interesse for 2. Verdenskrig, 

diplomati og mennesker med kant 

og på kanten.

SPIL

Hitman III
IO Interactive. Playstation 5

Agent 47 fortsætter sammen med 

Diana og Lucas Grey sin jagt på 

medlemmerne af Providence. en 

hemmelig forening af rige men-

nesker, som styrer det meste af 

verden gennem korruption. Denne 

gang fører jagten dem bl.a. til Kina, 

England og Argentina. 

Madden NFL 22
EA. Playstation 5

Madden NFL 22 giver adgang til 

amerikansk fodbold. Der er mas-

ser af kampe, knogleknusende 

tacklinger og spektakulære touch-

downs. Er du MVP når Super Bowl 

er slut eller vil du slutte din karri-

ere på Injured reserve listen?

WRC 10
Nacon. Playstation 5

Er du lavet af det samme stof 

som Sébastien Ogier eller har du 

ungdommens ukuelige mod som 

Kalle Rovanperä? Det kan du finde 

ud af ved at prøve kræfter med 

World Rally Championship 2021 i 

de hurtigste biler fra Ford, Toyota 

eller Hyundai. 
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