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DANSKE ROMANER

Aburas, Lone

Den frie verden
Gyldendal. 183 sider

Loa og Silvio bor i Den Frie Verden 

- et lukket område for velhavere på 

en kunstig halvø, hvor shoppingis-

sues og pH-balance er hverdagens 

største hurdler. Da de møder den 

unge jævnaldrende Esso, får de 

øjnene op for en ny og chokerende 

verden.

Bune, Sebastian

Habibi
Byens. 219 sider

I det belastede Gellerup uden 

for Aarhus bor et brødrepar med 

samme mor, men de har hver 

sin far. Begge fædre er frygtede. 

Storebroren flytter hjemmefra og 

vil gerne redde sin lillebror fra vold 

og kriminalitet.

Clod Pedersen, Susanne

Ulveblodet
Zara. 532 sider

8. del af Arnulf

Arnulf Ulveblod, hans familie og 

hird holder til ved Tissø jarlsæde. 

Men snart drager jomsvikingerne 

igen på togt - på jagt efter eventyr 

og rigdom.

Conradsen, Keld

Byen og havet
Modtryk. 250 sider

I 1960'erne gør en geologistude-

rende en stor og banebrydende 

opdagelse. Men da hun både er 

kvinde og enlig mor, bliver hendes 

videnskabelige resultater ikke 

anerkendt, og hun ender med at 

tage sit eget liv. 

Dupont, Bent

Jeg skal ikke paa plejehjem!
Rebild. 199 sider

På plejehjemmet Pilegården 

tænker Bent tilbage på sit liv, 

mens virkeligheden forsvinder, og 

hukommelsen svigter.

Eriksen, Jens-Martin

Natten er Jordens skygge
Alhambra. 197 sider

Historien om en barsk opvækst i 

1960'erne fortalt i kondenserede 

erindringsglimt. 

Finderup, Mette

Sidste chance
Storyside. 294 sider

Da fodboldtræneren John møder 

stortalentet Luka på 17 år, sker 

der dramatiske ting på og uden 

for banen. 

Grøndahl, Jens Christian

Fra i nat sover jeg på taget
Gyldendal. 232 sider

Klassisk Jens Christian Grøndahl-

roman om kærlighed, sygdom, 

ungdom og aldring kombineret 

med en aktuel fortælling om 

medier og #MeToo.

Hammann, Kirsten

Georg-komplekset
Gyldendal. 245 sider

Humoristisk roman om 55-årige 

Georg, der er forfatter med flere 

bestsellere bag sig. Han har svært 

ved at komme i gang med at skrive 

igen. Det bliver slet ikke nemmere, 

da Georgs kone pludselig går i 

gang med at skrive en roman. 

Helleberg, Maria

Teenageren fra Thy
Gyldendal. 302 sider

4. del af Kvinderne fra Thy

Maria er 16 år, og her først i 

1970'erne er der opbrud i familien 

og i samfundet. Hun oplever den 

første kærlighed og får efterhån-

den øjnene op for de muligheder, 

hun har i livet.
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Henderson, Silja E.K.

Zonen
Gladiator. 171 sider

Sci-fi, fabler og essays, som 

kredser om klimakrisen, krig og 

katastrofer.

Holbek, Michael

Strøm
Politiken. 413 sider

Medrivende skildring af en dansk 

håndværkerfamilie i perioden 

1966-1987, hvor gamle samfunds-

mønstre og normer lidt efter 

lidt nedbrydes. Med knofedt og 

vovemod synes alle drømme i de 

årtier at kunne gå i opfyldelse. De 

personlige ønsker og mål ændrer 

sig dog med tiden.

Jepsen, Erling

Vindueskiggeren
Gyldendal. 237 sider

4. del af Familiehemmeligheder

Om dagen er Erling i arbejdsprøv-

ning hos kommunen. Om aftenen 

kigger han ind af vinduerne på den 

stille villavej for at researche til et 

TV-spil.

Kakasur, Nadia

Gode piger drømmer ikke
People’s. 348 sider

Lina er splittet mellem sin kurdi-

ske baggrund og ønsket om at leve 

frit som sine danske kammerater. 

I forsøget på at passe ind alle 

vegne kommer hun selv voldsomt 

i klemme.

Lindholm, Victor Boy

En del af hjertet 
går ud af kroppen

Turbine. 193 sider

En ung mand skal være far og 

reflekterer over de mænd, der har 

været med til at forme ham, især 

barndomsvennen Mark.

Lunde, Maja

Den sidste af de vilde heste
Grønningen 1. 447 sider

Menneske og natur er omdrej-

ningspunktet for tre fortællinger, 

der set over et par århundreder 

viser fremsynede menneskers 

kamp for at redde den mongolske 

vildhest i en klimatruet verden.

Lie, Hannah

Vejrhanen
Lykkedal. 180 sider

Malthe Conrad Bruun vokser op på 

en herregård i Ulstrup, Thy. Hans 

far ønsker, at Malthe skal studere 

teologi og sender ham derfor til 

København. Men teologistudiet 

keder Malthe, der i stedet bliver 

optaget af den franske revolution 

og folkets frihed. 

Ludvigsen, Lucy 

Kærlighed og kvindekamp
Bøger og Kunst. 316 sider

2. del af På den forkerte side

I mange år har Vivi fjernet sig mere 

og mere fra det lesbiske miljø, som 

hun ellers har været en stor del 

af i sin ungdom. Mødet med nye 

naboer ripper op i glemte minder. 

Madame Nielsen

Min fars død
Grif. 98 sider

Madame Nielsens far ligger for 

døden i Danmark. Imens opholder 

hun sig i Tyskland og skriver om 

faren og sit forhold til ham. 

Marstrand-Jørgensen, Anne Lise

Sange om stilhed og hjem
Gyldendal. 428 sider

En pige fra Østpreussen flygter 

fra russerne i 1945 og ender i en 

dansk flygtningelejr. Det er en hård 

skæbne for et barn, og danskerne 

er ikke venligt indstillede over for 

tyske flygtninge.
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Munch, Hans Frederik

Mutti
Brændpunkt. 164 sider

1. del af Fantaster og tyranner

Matriarken Mutti har oplevet meget 

i sit 91-årige liv og det bærer 

hendes hjem præg af. Nu er hun 

i gang med at overveje hvem af 

hendes fire voksne børn, der skal 

arve antikviteterne og den aflåste 

dragkiste fuld af familiens hem-

meligheder.

Qvortrup, Puk

Mand og barn
Politiken. 254 sider

Vibe har været alenemor til Lærke 

i fire år. Nu har hun mødt Adam, 

som hun tager på charterferie 

med. 

Rostrup, Henriette

Grevinde
People’s. 658 sider

Hvordan kan en kvinde gå fra at 

være tjenestepige til at blive grev-

inde? Det er omdrejningspunktet 

i denne biografiske roman om 

danske Angelica Pierris skæbne 

omkring år 1900. 

Rösing, Lilian Munk

Modvind og mascara
Asger Schnack. 107 sider

Nu-roman bestående af fragmen-

terede øjeblikke, sansninger og 

observationer. For læsere med 

interesse for kunst og eksperimen-

terende litteratur.

Röst, Rachel

Pyntesmil
Gyldendal. 206 sider

Gry har en hemmelighed, der 

har påvirket hele hendes liv. 

Barndomshjemmet var præget af 

massiv vold, og selvom Gry nu er 

voksen, er det stadig et tabu. 

Stjer, Simone Mørch

Solhaven
Gyldendal. 249 sider

David arbejder som SOSU-

assistent på plejehjemmet 

Solhaven og er glad for sit job. 

Da en ny vikar gør sin entré på 

arbejdspladsen, begynder Davids 

liv at ændre sig.

Stoltz, Kristina

For evigt
Gutkind. 428 sider

Livsbekræftende roman, hvor fortid 

og nutid flettes sammen og fortæl-

ler historien om tre generationer af 

kvinder, Baby, Anna og Cajsa, der 

alle forsøger at bekæmpe barn-

dommens omsorgssvigt på hver 

deres vis.

Tinning, Gertrud

Dagmars svære valg
Politiken.321 sider

2. del af En uretfærdig tid

Danmark i perioden 1913-1915. 

Her følger man fem personer i en 

tid, hvor der er krig og hvor der 

kæmpes for kvindernes valgret.

Tomic, Vladimir

Flotel Europa
Gyldendal. 263 sider

På flugt fra krigen i Sarajevo bor 

Vladimir, hans bror og mor på 

Flotel Europa i Københavns Havn 

i starten af 1990'erne. En historie 

om at vokse op i krigens skygge, 

mens ungdommens lyst til livet 

trænger sig på. 

Aagaard, Eva

Jeg vil ikke det her
Alpha. 273 sider

En sjov tur i byen med en veninde 

ender som et mareridt for den 

unge mor Miriam. I en kælder, 

hvor en fremmed mand ignorerer 

hendes nej. Velskrevet og gribende 

roman om traumerne efter et 

overgreb.
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UDENLANDSKE 
ROMANER

Andrea, Jean-Baptiste

Djævle og helgener
Holger. 283 sider

Joe spiller Beethoven på klaver 

på banegårde over hele verden og 

venter på, at Rose en dag vil stå 

af toget. Historien starter 50 år 

tidligere på et børnehjem fuld af 

djævle, helgener og en smuk rose.

Bonnefoy, Miguel

Arven
Bobo. 191 sider

Familiekrønike, der fletter familie-

medlemmers skæbner sammen 

med skelsættende historiske 

begivenheder i Sydamerika og 

Europa i perioden fra 1870'erne til 

1970'erne.

Bromfield, Louis

Livets grønne træ
Lindhardt og Ringhof. 428 sider

Lily Shane skal have et barn med 

en mand, hun ikke vil giftes med. 

Hun ser derfor ingen anden udvej 

end at bryde op fra den lille ame-

rikanske fabriksby, hvor hun har 

boet hele sit liv og rejse til Paris for 

at føde sin søn.

Chamberlain, Diane

Maleriets hemmelighed
Cicero. 440 sider

I 1940 forsvinder kunstneren Anna 

Dale under mystiske omstæn-

digheder. I 2018 bliver Morgan 

Christopher overraskende løsladt 

mod, at hun vil restaurere et af 

Anna Dales malerier. De to kvin-

ders historier blandes og afslører 

et stort drama.

Ernaux, Annie

Skammen
Gad. 114 sider

Da nobelpristager Annie Ernaux 

er 12 år, forsøger hendes far at 

slå moren ihjel, mens hun ser på. 

Senere på dagen cykler hele fami-

lien en tur. Selvbiografisk roman, 

hvor hun forsøger at afdække 

hændelsen, og de spor den satte.

Faulkner, William

Hvis jeg glemmer dig, 
Jerusalem

Klim. 327 sider

To historier med både paralleller 

og kontraster. Et ungt, nyforelsket 

par stikker i første fortælling af 

tværs over Amerika. I anden for-

tælling beordres en straffefange ud 

på den oversvømmede Mississippi 

for at redde en gravid kvinde.

Hogan, Ruth

Madame Burova
North Publishing. 352 sider

Madame Burova trækker sig 

tilbage efter 50 år som tarotkort-

læser i Brighton. Hun er træt af at 

holde på andres hemmeligheder. I 

London har Billie mistet både job, 

ægteskab og sin identitet. Hvordan 

er deres skæbner flettet sammen?

Mr. Peardews arkiv for tabte ting
North Publishing. 333 sider

Laura arbejder som hushjælp for 

den venlige, aldrende forfatter 

Anthony Peardew, der bærer på 

en stor sorg. Da han dør, efter-

lader han sit hus og et mystisk, 

omfattende arkiv over tabte ting 

til hende.

Queenie Malones Hotel Paradis
North Publishing. 335 sider

Tilda vender tilbage til Brighton for 

at rydde dødsboet efter sin mor, 

Grace. Forholdet mellem dem har 

været komplekst og og uforløst i 

mange år, men moren har efter-

ladt Tilda sine dagbøger.
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Houellebecq, Michel

Tilintetgøre
Vinter. 714 sider

Politisk roman om embedsman-

den Paul Raison, der kastes ud i 

en eksistentiel krise, da han skal 

kæmpe for sit ægteskab og sin 

familie sideløbende med et kræ-

vende præsidentvalg.

Jachina, Guzel

Zulejkha åbner øjnene
Politiken. 474 sider

Barsk beretning om kvinden 

Zulejkha, der i Stalintidens 

Sovjetunionen bliver deporteret fra 

Tatarstan til Sibirien.

Jalonen, Olli

Himmelkuglen
Vild maskine. 497 sider

Prisvindende finsk roman om 

drengen Angus, der må rejse fra 

sin fødeø i Atlanten og begive sig 

ud på en lang og strabadserende 

sørejse til London. Her genforenes 

han med den berømte astronom 

Edmond Halley og kommer i hans 

tjeneste som astronomlærling. 

Jarmysj, Kira

De utrolige hændelser 
i kvindecelle 3

Gyldendal. 413 sider

Anja kommer i fængsel i Moskva 

for at demonstrere mod korruption 

og den russiske regering. Bogen 

følger hendes dage i kvindecellen 

og det absurde russiske fængsels-

væsen.

Jelloun, Tahar Ben

Honning og malurt
Arvids. 203 sider

Det marokkanske ægtepar Mourad 

og Malika lever som hund og kat i 

deres kælder under huset i Tanger. 

Tynget af en stor personlig sorg er 

deres liv gået i stå. 

Jenoff, Pam

De forsvundne kvinder
Alpha. 417 sider

I 2. verdenskrigs sidste måneder 

forsvinder en gruppe kvindelige 

agenter i Frankrig. To år senere 

falder Grace tilfældigt over deres 

portrætter og bliver besat af at 

finde ud af, hvad der er sket.

Jonasson, Jonas

Profeten og idioten
Modtryk. 392 sider

Hæsblæsende, humoristisk svensk 

roadtrip før - og måske efter - 

dommedag.

Kielland, Victoria

Mine mænd
Gad. 199 sider

Roman om tjenestepigen Brynhild, 

der emigrerer fra Norge til USA i 

slutningen af 1800-tallet. Hun gif-

ter sig flere gange og kæmper med 

at finde sin vej i livet og i samfun-

det. Efter sin død bliver hun kendt 

som Amerikas første kvindelige 

seriemorder. 

Kjærstad, Jan

En tid til at leve
Gyldendal. 365 sider

Tolv forskellige mennesker er på 

vej til en teaterpremiere i Oslo. 

Deres liv har tidligere krydset 

hinanden, og kun et par stykker 

af dem ved, hvilket drama der er 

planlagt til premieren.

Laestadius, Ann-Helén

Bytte
Alpha. 462 sider

Elsas samiske familie opdrætter 

rensdyr. Der findes ofte mishand-

lede rener og begås krybskytteri, 

men politiet vender det blinde øje 

til. Stærk og rørende roman om 

familie, identitet og retfærdighed. 



7

Lispector, Clarice

Passionen ifølge G.H. 
Gyldendal. 280 sider

Modernistisk og eksperimen-

terende roman om en kvindes 

forvandling.

McConaghy, Charlotte 

Engang var der ulve
Gad. 372 sider

Biologen Inti skal rewilde en del af 

Skotland ved at udsætte 14 ulve i 

naturen. Projektet er mildest talt 

ikke populært i det lille lokalsam-

fund, og samtidig kæmper Inti selv 

med sin tvillingesøsters traume.

Moriarty, Liane

Æbler falder ikke
Hr. Ferdinand. 535 sider

Pludselig forsvinder søde og rare 

Joy Delaney fra Sydney. Hendes 

mand bliver mistænkt i den forbin-

delse, og deres voksne børn ved 

ikke, hvad de skal tro eller tænke.

Neuman, Andrés

Brud
Auroraboreal. 431 sider

Som overlevende efter bomben 

over Hiroshima, har atomkraft altid 

fascineret Hr. Watanabe. Tragedien 

præger hele hans liv, et liv han 

lever på fire kontinenter og med 

fire kvinder. 

Nilssen, Olaug

Yd efter evne, nyd efter behov
Turbine. 187 sider

Velskrevet og intens roman om en 

familie i skred. Om søskenderiva-

lisering, følelsen af ikke at slå til 

og dét at leve med et handicappet 

barn.

Nordquist, Lina

Hvor du går, følger jeg
Gutkind. 383 sider

En fattig familie kæmper for at 

overleve på et øde husmandssted 

ejet af en storbonde i Norrland i 

Sverige i slutningen af 1800-tallet. 

Et par generationer efter følger 

man efterkommerne i det selv-

samme hus.

Nore, Aslak

Havets kirkegård
Gutkind. 458 sider

Et familiedynasti vakler, da hem-

meligheder fra 2. verdenskrig truer 

med at styrte det i grus. 

Prior, Hazel

På rejse med pingviner
Jentas. 410 sider

Lun roman om Veronica McCreedy, 

en stålfast ældre dame uden fami-

lie. Et tv-program om pingviner 

og en gammel æske åbner for en 

skjult fortid, og bevæbnet med sin 

bedste håndtaske begiver Veronica 

sig ud på en rejse, der ændrer 

hendes liv og syn på verden.

Pynchon, Thomas

Tyngdens regnbue
Tiderne Skifter. 952 sider

Vild og original roman om den 

sølle og sexgale løjtnant Tyrone 

Slothrop, der i december 1944 

pludselig bliver beordret ud på en 

paranoid søgen efter den mystiske 

Raket 00000.

Seiler, Lutz

Stern 111
Batzer. 574 sider

Efter murens fald forlader ægte-

parret Inge og Walter Bischoff 

deres hjem. Sønnen vil ikke overta-

ge barndomshjemmet men flygter 

til Berlin og lever som aktivistisk 

autonom i det aggressive BZ-miljø. 

Saabye Christensen, Lars

En tilfældig nordmand
Grif. 348 sider

Samfundskritisk og satirisk roman 

om Gordon Mo, der fyres efter 30 

år i Landbrugsministeriet. 
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Vigan, Delphine de

Børnene er konger
People's. 387 sider

Mélanie Claux får sin drøm om 

berømmelse opfyldt via YouTube, 

hvor hun hver dag deler sin og bør-

nenes hverdag. En dag forsvinder 

datteren Kimmy, og Mélanies liv 

bliver tomt i mere end en forstand.

Walthers, Minette

Mursejleren og rørhøgen
Modtryk. 451 sider

Som ung og uforfærdet læge gør 

Jayne Swift, hvad hun kan for at 

hjælpe syge og sårede under Den 

Engelske Borgerkrig. Det er dra-

matisk, farligt og benhårdt, og hun 

tør dårligt vedgå, at hun også har 

forelsket sig.

DANSKE KRIMIER OG 
SPÆNDINGSROMANER

Engberg, Katrine

Det brændende blad
Alpha. 451 sider

Liv Jensen, der er tidligere efter-

forsker, bliver sat på en cold case, 

der viser sig at trække spor tilbage 

til forfølgelsen af jøder under 2. 

verdenskrig. 

Holm, Gretelise

Smukke mand
Alhambra. 366 sider

Den unge jurastuderende Miriam 

er frivillig rådgiver af prostitu-

erede. Hun er selv splittet mellem 

to kærester, hvor den ene er en 

escortfyr, hvilket sætter Miriams 

moralske kompas på overarbejde. 

Men så finder man to dræbte 

personer.

Kaarsted, Thomas

Lyset skjuler alle synder
Olga. 315 sider

2. del af Conor Becker

En mand bliver fundet død i en 

kendt politikers lejlighed i Odense. 

Psykologen Conor Becker inddra-

ges i sagen, da mistanken retter 

sig mod hans gode ven.

Kofod, Dennis Gade

Power to X
People's. 310 sider

1. del af Torsdagsbarn

En kvinde er blevet myrdet på 

Bornholm, og den synske Joan 

Kofoed Stine undrer sig over den 

manglende sjæl. Hun fornem-

mer, at sort magi er på spil og 

mistænker den profithungrende 

havneformand.

List, Christina

Kun vi kender sandheden
Lindbak + Lindbak. 323 sider

En psykopatisk, pædofil seriemor-

der med tilnavnet "Dødsenglen" 

rusker endelig tremmer. Men hvem 

er det så, som nu dræber med 

hans bestialske metoder omkring 

Silkeborg?

Lynge, Nauja

Toppen af isbjerget
Byens. 273 sider

Journalisten Nivi er i grønlandske 

Tasiilaq for at dække en historie 

om misbrug af børn, men det er 

en historie, der kommer alt for tæt 

på hendes egen virkelighed. Da 

der forsvinder en turist fra byen, 

begynder Nivi at efterforske den 

historie i stedet.

Munksgaard, Torben

Damevennens død
Modtryk. 438 sider

3. del af Traum

Plejehjemsbeboer Walther Traum 

ser en dag sin egen dødsannonce i 

avisen, dateret 10 dage frem. Han 

ser sig nødsaget til at opklare et 

mord. Nemlig det kommende mord 

på ham selv.

Rydahl, Thomas

Uniform
Politiken. 504 sider

1. del af Den københavnske nat

Fussy arrangerer røverier, men 

opdager falske penge i byttet, og 

Salmas veninde får smidt syre i 

ansigtet en aften i byen. Deres veje 

krydses på Nørrebro, da de begge 

tager sagen i egen hånd.
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UDENLANDSKE 
KRIMIER OG 
SPÆNDINGSROMANER

Adolfsson, Maria

Løb eller dø
People’s. 383 sider

4. del af Doggerland

En snigskytte slår til og dræber 

syv mennesker under den første 

pridefestival i det lille øsamfund i 

Nordatlanten.

Butcher, Jim

Heksemåne
Superlux. 398 sider

2. del af Dresdenfilerne

Harry Dresden er privatdetektiv og 

troldmand i Chicagos underverden. 

Det er ikke just en indbringende 

forretning, før politiet finder en 

række brutalt lemlæstede lig lige 

omkring fuldmåne. 

Child, Lee

Hellere død
Jentas. 347 sider

En Jack Reacher-thriller

Jack Reacher er endt i en støvet 

grænseby i Arizona. Her møder 

han den tidligere soldat Michaela 

Fenton, som leder efter sin for-

svundne bror. Reacher indvilliger i 

at hjælpe, og der lægges op til en 

voldsom konfrontation med byens 

brutale leder Dendoncker.

Feeney, Alice

Sten saks papir
Zara. 334 sider

Da ægteparret Wright vinder et 

weekendophold i Skotland, er det 

tiltrængt for ægteskabet. Men 

feriestedet viser sig at være en 

gammel, forladt kirke, hvor de er 

helt alene. Eller er de?

Galbraith, Robert

Det blæksorte hjerte
Gyldendal. 1067 sider

6. del af Cormoran Strike og Robin 
Ellacott

Privatdetektiverne Strike og Ellacot 

fra London bliver viklet ind i en 

vidtforgrenet og mørk sag, da det 

par, som har skabt en kulttegne-

film, bliver dræbt.

Griffiths, Elly

Stencirklen
Gad. 347 sider

11. del af Ruth Galloway

Under en udgravning gør arkæolo-

gen Ruth Galloway et opsigtsvæk-

kende fund, og samtidig får politiet 

truende anonyme breve.

Hallenborg, Philip

Aryan
Hallenbooks. 578 sider

2. del af Og jeg saa en ny himmel

DNA-forskeren Martin Lindvad 

kæmper med at forstå sin kone. Da 

han modtager en lille nøgle prydet 

med hagekors, giver det ham et 

afbræk fra hjemmet.  

Harper, Jane

De overlevende
Alpha. 418 sider

31-årige Kieran vender sammen 

med sin kæreste og spæde datter 

tilbage til sin fødeby, Evelyn Bay i 

Australien. Fundet af en druknet 

ung kvindelig sæsonarbejder får 

med et alle fortidens spøgelser til 

at stå i kø i det lille tætte lokal-

samfund.

King, Stephen

Et eventyr
Hr. Ferdinand. 682 sider

Den 17-årige Charlie udviser stor 

hjælpsomhed over for sin vrantne 

nabo mr. Bowditch. Da naboen dør, 

arver Charlie ikke blot hans æld-

gamle hund men også adgang til 

en hemmelig parallelverden.
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Marklund, Liza

Mosen
People’s. 362 sider

2. del af Wiking Stormberg

Lokalpolitichef Wiking Stormberg 

lukker genstridige ’spøgelser’ ud af 

skabet for at opklare et mysterium, 

som udspiller sig i og omkring den 

svenske by Stenträsk i Lappland.

Ohlsson, Kristina

Isbryder
Modtryk. 504 sider

2. del af Strindberg

De to efterforskere Maria og Ray-

Ray skal opklare, hvad der viser sig 

at være et mord på en ældre mand.

Quinn, Kate

Diamantblikket
HarperCollins. 490 sider

Roman baseret på virkelige hæn-

delser om den sovjetiske finskytte 

Ljudmila Pavlitjenko, der under 2. 

verdenskrig skød og dræbte 309 

nazister.

Sarenbrant, Sofie

Sjælevennen
People’s. 449 sider

10. del af Emma Sköld

En ung kvinde med et spædbarn i 

favnen står klar til det endegyldige 

spring på den bro, man kalder 

"Selvmordsbroen" i Stockholm.

Schepp, Emilie

Bjørnen sover
Hr. Ferdinand. 299 sider

7. del af Jana Berzelius

En tidligere politimand findes myrdet 

i sit hjem. I maven på liget findes en 

bamse, som kan have tilhørt den tid-

ligere politibetjent Filippa Falk. 

Seeck, Max

Zetterborg-sagen
Gutkind. 457 sider

3. del af Jessica Niemi

Hvordan kan en finsk erhvervs-

mand blive dræbt i sin topsikrede 

lejlighed? 

Shrager, Rosemary

Mord på menuen
Cicero. 314 sider

Hyggekrimi om Prudence 

Bulstrode, der er tv-kok og som 

bliver hyret til at lave mad for et 

jagtselskab på et gammelt gods, 

fordi deres berømte kok er død i 

rabarberbedet.

Slaughter, Karin

Den glemte pige
HarperCollins. 444 sider

Året er 1982, og Emily Vaughn er 

ved at gøre sig klar til afslutnings-

fest. Men hun har en hemmelig-

hed. Og inden aftenen er omme, vil 

den koste hende livet.

Sotakis, Dimitris 

Historien om et supermarked
Jensen & Dalgaard. 174 sider

Absurd roman om Robur 

Anthropos, som er strandet på 

en øde tropeø, og som bruger sin 

nyvundne frihed til at opføre et 

supermarked. 

Tuominen, Arttu

Sendebuddet
Modtryk. 317 sider

2. del af Floddelta

Da en håndgranat sprænges på 

en natklub i storbyen Pori sæt-

tes politifolkene Linda, Jari og 

Henrik på sagen. Hvem ønsker at 

dræbe uskyldige natklubgæster og 

hvorfor?

Winslow, Don

Flammernes by
HarperCollins. 363 sider

Et jalousiopgør igangsætter en blo-

dig krig mellem den irske og ita-

lienske mafia i Providence, Rhode 

Island, sidst i 1980'erne. 
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ROMANCE OG 
UNDERHOLDNING

Dillon, Lucy

Efter regnen
Zara. 465 sider

Efter en større oversvømmelse i 

hjembyen Longhampton, er tera-

peut Tara Hunter med til at hjælpe 

med genopbygningen. Men det er 

svært, når ens eget liv skælver.

Heller, Miranda Cowley

Papirslottet
Lindhardt og Ringhof. 363 sider

Elle er på ferie med sin mand, 

Peter, og deres tre store børn på 

familiens sommersted i Cape Cod. 

Hendes barndomsven Jonas er der 

også, og Elle har lige haft sex med 

ham for første gang.

Henry, Veronica

Familieopskriften
Cicero. 395 sider

Feel good-roman om Laura, der 

skal nyde det fri liv med ægteman-

den efter, at de voksne døtre er 

rejst væk for at gå på universitetet. 

Johnson, Milly

Tehuset på hjørnet
North Publishing. 535 sider

Carla har opdaget, at hendes 

afdøde mand havde svigtet hende 

på det groveste, Will er gået kon-

kurs og Mollys første kærlighed er 

uventet dukket op igen.

Larsson, Anna

Mens verden ser på
Cicero. 379 sider

Sara arbejder på et lille svensk 

forlag. Da den kendte skuespiller, 

John Williams, vil købe rettighe-

derne til en af forlagets bøger, har 

de en glødende affære. Kan det 

blive til mere med en verdenskendt 

skuespiller?

Lucas, Rachael

Byens boghandel
Cicero. 345 sider

35-årige Hannah har overtaget den 

lille købmandsforretning og post-

kontoret i den hyggelige landsby, 

Little Maudley. Hendes teenagesøn, 

Ben, trængte til at komme væk 

fra det dårlige selskab, han var 

havnet i. 

Renshaw, Winter

Min elskede fjende
Baadsgaard. 342 sider

Sheridans familie har aldrig haft 

held med deres liv. Hendes mor er 

syg og faderen mister konstant sit 

job. Det hele er ifølge forældrene 

den rige familie Monreaux' skyld. 

Men Sheridan og August Monreaux 

forelsker sig.

Sparks, Nicholas

Hvert et åndedrag
North Audio. 348 sider

På en strand i North Carolina 

mødes to fremmede. Tiltrækningen 

er øjeblikkelig og en stærk for-

bindelse opstår mellem dem. 

Men meget står i vejen for deres 

forhold.

Side om side
North Publishing. 638 sider

Russ er lykkeligt gift med Vivian 

og han elsker deres 5-årige datter, 

London. Men da Vivian bliver mere 

og mere utilfreds med både Russ 

og sit liv som hjemmegående hus-

mor, må Russ sande, at drømmen 

om den eneste ene er brast.
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Sterling, Erin

Forheks din eks
Flamingo. 343 sider

1. del af Graves Glen

Et knust hjerte får heksen Vivi til at 

kaste en forbandelse over ekskæ-

resten Rhys. Godt nok var hun lidt 

beruset, da det skete, men hvor 

slemt kan det egentlig være? 

Wessel, Katrine

Tilbage til Rosenlyst
Hr. Ferdinand. 311 sider

8. del af Wintherdynastiet

Sommeren 1903 nydes på 

Rosenlyst. Men idyllen brydes, 

da en uventet gæst melder sin 

ankomst. 

Østli, Siri

Julekalenderen
Turbine. 411 sider

Da Fies mand pludselig meddeler, 

at han vil skilles, falder hun ned i 

et sort hul af fortvivlelse. Først da 

hendes storesøster laver en juleka-

lender med udfordringer, begynder 

Fie at se fremad. 

YOUNG ADULT

Berger, K.L.

Når stjerner falder
Hi Reader. 366 sider

1. del af Stjernetågen

I et desperat forsøg på at skaffe sin 

dødssyge bror hjælp melder Grace 

Halley aka SW-9935-9830 sig til 

Overhøringen - en test af men-

neskets evne og værdi til at blive 

overflyttet til en ny planet og en ny 

fremtid. En test, som ingen andre 

er kommet levende tilbage fra.

Dromedaren
Gyldendal. 153 sider

Cecilie vågner en morgen på et 

S-tog på Sorgenfri station. Hendes 

tøj er gennemblødt, og hun husker 

intet om, hvordan hun er havnet 

der - kun at hun aftenen forinden 

var til fødselsdagsfest på kul-

turhuset Dromedaren, og at hun 

sandsynligvis har været temmelig 

beruset. 

Bowen, Sarina

Sandhedens time
Flamingo. 433 sider

4. del af Ivy years

Bella skammer sig ikke over at 

have lyst til sex. Det er følelserne, 

hun har problemer med. Rafe vil 

kun have sex, når følelserne også 

er med. Så da Rafe og Bella ender 

i seng sammen, er det næsten 

dømt til at gå galt.

Corrigan, Ava 

Fate - the Winx saga 
- feernes vej

DreamLitt . 307 sider

1. del af Fate - the Winx saga

Teenagere kommer til den sær-

lige kostskole Alfea for at lære at 

beherske deres magiske kræfter. 

Fem meget forskellige piger bliver 

roommates, men kan de også blive 

venner?  

Bogen bygger delvis på Netflix' tv-

serie Fate - the Winx saga.

Juel, Katrine

Hemmeligheder under min seng
Gyldendal. 199 sider

19-årige Kamille har en hem-

melighed. Faktisk har hun to. Den 

ene gemmer hun under sin seng. 

Den anden bor dybt i hende. Barsk, 

troværdig og oplysende bog om at 

leve med spiseforstyrrelse.

Lundme, Tomas Lagermand

Alting begynder et sted
Gad. 197 sider

Om en homoseksuel dreng i 

Birkerød, der prøver at finde sig 

selv et sted midt i mellem forel-

skelser, en punket kusine og en 

dyb hemmelighed.
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FANTASY OG 
SCIENCE FICTION

Alrø, Rikke Havner

Modvind
Superlux. 413 sider

2. del af Serien om de underjordiske

Asta er 32 år og bor nu i Odense. 

Men indtil for nylig levede hun i 

Elleskoven som ellekongens datter. 

Nu truer farer både hende og hen-

des tvillingsøster.

Day, Julie M.

Ild og vind
Turbine. 470 sider

2. del af Sagakvartetten

Det har sin pris at navigere og 

overleve i en verden fyldt med 

magt, magi og dystre kræfter. Det 

kræver nogle svære, dyre valg. Valg 

som kan være udslagsgivende for 

liv eller død.  

Grossmann, Lev

Magikerne
Superlux. 542 sider

1. del af Magikerne

Quentin er besat af fantasyserien 

Fillory, og da han bliver optaget 

på en hemmelig skole for magi, 

forstår han ikke sit held. Men 

mestringen af magiske besvær-

gelser er langt fra så eksotisk og 

ligetil, som han forestillede sig.

Kuang, R.F. 

Dragerepublikken
Falco. 696 sider

2. del af Poppy war

Brutal fantasyroman om krigeren 

og shamanen Rin, der er besat af 

hævn, opium og mørke minder.

Lykke, Susanne

Første generation
Lykkedal. 247 sider 

2. del af Havets perle

I 17 år har havbiologen Sam levet 

med sin havfruehustru og børn i 

undervandsbyen "Havets Perle". 

Men samarbejdet med menneske-

ne er ikke godt, og deres søn Robin 

har også problemer.

Mose, Sabrina

Lygtemanden og Askefruen
Superlux. 142 sider

2. del af Myternes stemme

Lygtemanden plejer at hjælpe men-

nesker væk fra mosen og ud af 

skoven mod betaling. Men han er 

blevet grådig og er ved at miste sin 

kraft. Askefruen må have hjælp fra 

askefrøkenerne for at standse men-

neskenes brutale skovfældning. 

Sejrbo, Mette

Vølvens æt
Falkenborg. 554 sider

4. del af Ulfhedin

Som datter af den kraft-

fulde Granvikvølve ender Tordis 

Valgardsdatter midt i det politiske 

spil om magten i Norden i år 670. 

Nu er der endnu mere på spil, for 

det er ikke kun mennesker, der vil 

herske over Midgård.

Sjöblom, Dina Kjøng

Mellem verdener
Klippe. 368 sider

1. del af Mellem verdener

Alexandra er i sorg over tabet af 

sin bedste ven, Nathan. I et forsøg 

på at bearbejde sorgen får hun 

arbejde på det museum, hvor 

Nathan arbejdede inden sin død. 

En tordenstorm vender fuldstændig 

op og ned på Alexandras liv.

Steinar, Bragi 

Forstyrrelsen
Screaming Books. 342 sider

Året er 2034, og verden har spaltet 

sig i to dimensioner, der kun berø-

rer hinanden ganske lidt inde midt 

i Reykjavik.

KLASSIKERE

Michaëlis, Karin

Lillemor
Lindhardt og Ringhof. 102 sider

Originaludgave 1902

Fru Bøggild er blevet forladt af sin 

mand og må nu klare sig alene 

med sine tre døtre. Faderen havde 

været børnenes følelsesmæs-

sige anker. Den opgave påtager 

den syv-årige Marthe sig nu. Men 

da hun bliver 14, gifter moderen 

hende bort.
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Miller, Henry

Sexus
Lindhardt og Ringhof. 715 sider

1. del af The rosy crucifixion

Originaludgave 1945. Tidligere udkom-
met i 1991.

Selvbiografisk roman fra New York 

med hovedvægten lagt på de eroti-

ske oplevelser.

Turgenev, Ivan

En jægers optegnelser
Turbine. 469 sider

Originaludgave 1852

Nyoversættelse af Turgenevs 20 

fortællinger om den storslåede 

russiske natur, magtsyge her-

remænd og deres fattige livegne 

anno 1852.

DIGTE

Olesen, Peter

Det er som om jeg har altid 
har været her, jeg kan 
ikke huske andet

Melodika. 55 sider

Vidunderlig digtsamling om lys og 

mørke, kendte og fremmede fugle, 

og om at skrive og læse.

Vuong, Ocean

Tiden er en mor
C&K. 123 sider

Digte om at forme sin identitet i en 

verden, hvor køn, kultur og identi-

tet er i opløsning.

NOVELLER

Andersen, Eva Gro

Tango og andre tilstande
Jensen & Dalgaard. 120 sider

14 noveller der kredser om sex, 

drifter, forliste forhold og intimitet.

E-BØGER FRA 
E-EREOLEN

Se på dit biblioteks hjemmeside, 

hvor mange e-bøger du kan låne 

hver måned.

Isaksen, Jógvan

Nordlys
Gyldendal.

Krimi. Færøernes nyvalgte, kvin-

delige lagman bliver skudt, lige 

som hun er på vej op i en lift for at 

tænde Tórshavns juletræ på plæ-

nen foran Lagtingshuset.

Jarmysj, Kira

De utrolige hændelser 
i kvindecelle 3

Gyldendal

Russiske Anja er i ni dage fængslet 

for at have deltaget i en demonstra-

tion mod det korrupte styre i Rusland.

Davidsson, Camilla

En storm før juletid
Palatium

Sidste år var Alice fremadstormen-

de redaktør, men denne jul er hun 

arbejdsløs, ensom og deprimeret. 

Lige indtil hun møder underboen 

Marguerite, pigen Poppy og den 

tidligere krimiforfatter Samuel. 

TEGNESERIER OG 
GRAPHIC NOVELS

Hansen, Allan Christian

Underlevet
Arabesk. 260 sider 

Graphic novel om den sorg og 

smerte, som offeret for et seksuelt 

overgreb forfølges af, samt om 

hvordan man kommer videre med 

sit liv.

Maltha, Peter

Mugplet
Rønde Robots. 96 sider

En mugplet på en humpel emmen-

taler viser sig at indeholde en hel 

verden af fantastiske væsener, som 

er lykkeligt uvidende om, at de ikke 

er alene i universet. 
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Marini 

Noir burlesque
Faraos Cigarer. 97 sider

Den handlekraftige Slick gør sig 

som smågangster i en "noir"-ver-

den i USA i 1950'erne. Her møder 

han såvel svulmende barme og 

kærlige arme som blodige slags-

mål og skuddramaer.

Zjigunov, Jurij 

Udvekslingen
Zoom. 48 sider

En lyssky udveksling mellem rus-

sere og tyskere i Paris tiltrækker 

efterretningstjenesternes opmærk-

somhed, da et komplot på statsni-

veau er under opsejling.

TRO OG PSYKOLOGI

12

Hauge, Hans

Kvindernes indtog
Hovedland. 315 sider

Om den fænomenologiske skole, 

mændene der udtænkte den og de 

kvinder, der førte den videre.

13.43

Knudsen, Ann-Elisabeth

Teenagehjerner
Akademisk Forlag. 216 sider

Om unges sårbarhed og trivsel.

15.2

Baldoni, René

Tænk stort - mindre 
kan ikke gøre det

René Baldoni. 137 sider

Cirkusdirektør og coach René 

Baldoni deler ud af sine erfaringer 

fra et langt liv som iværksætter. 

POLITIK OG SAMFUND

30.11

Thomsen, Søren

Fanget i nuet
Kristeligt Dagblad. 149 sider

En debatbog om de opvok-

sende unge, som er fangede i det 

"udsigtsløse nu" mellem en fortid, 

de ikke rigtig kender, og en klima-

kritisk fremtid, de frygter.

30.13 

Thorup, Mikkel

Kampen om identitetspolitik
Klim. 303 sider

Debatbog om hvem vi er som folk.

30.172

Baadegaard, Birgitte

Lige er ikke det samme som ens
Content Publishing. 329 sider

Opslagsværk fra A til Å om centra-

le områder af hverdagslivet, hvor 

kvinder ikke lever et ligeværdigt liv 

med mænd. Om alt fra trafiksik-

kerhed til vold og medicin.

30.174

Lynggaard, Sebastian

Mandsforræder
Grønningen 1. 210 sider

Sebastian Lynggaard, der har den 

satiriske @herligesvend-profil 

på Instagram, sætter sig for at 

undersøge, hvorfor mænd reagerer 

voldsomt og personligt.

30.1751

Skaarup, Sara

Lyserøde luftkasteller
Politiken. 233 sider

Selvhjælpsbog til kvinder, der lader 

deres liv styre af romantiske dag-

drømme.

30.1752

Stein, Emilie

Generation 7/7
Gyldendal. 202 sider

Voksne skilsmissebørn fortæller 

om deres opvækst.

32.26

Skov, Christian Egander

Borgerlig krise
Gyldendal. 278 sider

Den konservative historiker 

Christian Egander Skov beskriver 

krisen og splittelsen i den blå blok 

i dansk politik. 

39.3

Fonn, Maria Kjos

Rappenskraldens visdom
Gutkind. 18 sider

Om heksens nye betydning i sam-

fundet. Fra ensom frastødende 

kvindefigur til en ny mere frigjort 

og stærk opfattelse af, hvad en 

heks er.
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49.1

Sikkerhedspolitik i Arktis 
og Nordatlanten

DJØF. 324 sider

USA, Rusland og Kina interesserer 

sig alle for Arktis. Kan det danske 

rigsfællesskab håndtere den sti-

gende stormagtskonkurrence?

61.706

Rød sommer
Dansk Sygeplejeråd. 177 sider

I sommeren 2021 samledes syge-

plejersker i røde t-shirt og med 

bannere på gader, pladser, broer 

og ved cykelevents i den længste 

sygeplejerskestrejke nogensinde. 

69 dage varede den røde sommer, 

før regeringen greb ind og stop-

pede strejken.

75.7408

Hald, Marie

Feminin
Gyldendal. 196 sider

Mere end 100 fotos af en bred og 

broget skare af mennesker. Nogle 

er i puberteten, nogle identificerer 

sig som andre køn, end det de er 

født ind i, andre kæmper med ano-

reksi, angst eller demens.

TRUE CRIME

34.31

Lundtofte, Anne Mette

Dybt vand
Gutkind. 207 sider

Dokumentar som skildrer ubåds-

sagen fra 2017-2018, hvor Kim Wall 

bliver bestialsk myrdet, og Peter 

Madsen som gerningsmand straf-

fes med livstid.

34.31

Norton, Carsten

Engle og sjakaler
Politiken. 279 sider

2. del af Hells Angels i Danmark

Kom tæt på rockerklubben Hells 

Angels i en dokumentarisk skil-

dring, som dækker perioden fra 

1998 til 2022. En periode, hvor HA 

især slås med gadebanderne.

DANMARK OG ANDRE 
STEDER PÅ KLODEN

46.2

Hansen, Jørgen

250 oplevelser i Danmark
Legind. 216 sider

Gå bridgewalking hen over 

Lillebælt, oplev nordlyset på 

stranden ved Tisvildeleje og 

bevæg dig ned i cisternerne under 

Søndermarken i København. Det er 

nogle bogens ideer til usædvanlige 

WOW-oplevelser.

48.231

Singh, Rehal Gurpaul

Mit Indien 

Reflexion, 205 sider

Rejseskildring fra en motorcykeltur 

i det nordlige Indien.

71.63

Olesen, Peter

Kik ned
Frydenlund. 18s2 sider

Tag med på en tur gennem Køben–

havn, hvor der kigges ned efter 

mønstre og spændende overflader.

KLIMA, MILJØ OG 
NATUR

52.43

Ibsen, Tina

Mars
Lindhardt og Ringhof. 184 sider

Vores røde naboplanet, Mars har 

siden menneskehedens fødsel 

fascineret og lokket på himlen.

KROP OG SUNDHED

61.266

Hjernøe, Anne

Stærk overgang
Politiken. 280 sider

Menopausen er en overgang, 

ikke undergang, og Anne Hjernøe 

mener, man skal tale åbent om 

kvinders overgangsalder. Det gør 

en række kvinder i denne bog.
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61.36

Robl, Lars

Lær at præstere når du skal
People’s. 218 sider

Jægersoldat og sportspsykolog 

Lars Robl deler sin viden om men-

talpræstation.

61.37

Kærgaard, Jakob

Bedre sex, mand!
Frydenlund. 206 sider

Bliv en bedre elsker!

61.39

Bihlet, Sine Ditlev

Tryg søvn
Gyldendal. 254 sider

Lær at skabe en tryg og stabil søvn 

hos dit 0-3-årige barn.

61.549 

Rankin, Lissa

Holistisk medicin
Borgen. 372 sider 

Guide til selvhelbredelse.

MAD OG DRIKKE

63

Moderne selvforsyning
Turbine. 335 sider

Om bl.a. biavl, hvordan du plukker 

en and og hvordan du laver gin og 

tonic helt fra bunden.

64.1

Severin, Signe

Fra mælkekind til madøre
Grønningen 1. 156 sider

Opskrifter på lækker overgangs-

mad til baby.

64.1

Stone, Mina

Kærlighed, olivenolie 
& citroner

Turbine. 243 sider

Glæd dig til masser af intense 

smage, simple tilberedningsteknik-

ker og mindeværdige måltider med 

og uden kød.

64.1022

Egelund, Mikkel

Pastis, Pastis, Pastis, Pastis
Mikkel Egelund. 231 sider

Opskrifter fra menukortet på 

københavnerrestauranten Pastis 

inklusiv en kort samtale mel-

lem madskribent m.m. Martin 

Kongstad, og ejer, kok, vært m.m., 

Mikkel Egelund.

64.11

Daniels, Sabrina Sue

We will wok you
Legind. 141 sider

Lækre, lette og indbydende wokret-

ter fra Asien.

64.12

Brandt, Anne-Christine Hellerup

Kager & desserter
Politiken.  357 sider

Indbydende kage- og dessertbog 

i god kvalitet fra den kendte blog 

Valdemarsro.

64.12

Cheng, Micki

Din bedste bagebog
Politiken. 187 sider

Farverig bagebog med velkendte 

favoritter som pølsehorn, pandeka-

gekage og drømmekage.

64.12 
Oh lálá - chocolat
Legind. 143 sider

En opskriftsbog med chokolade 

som omdrejningspunkt. Alt fra 

småkager til lagkager samt kager, 

der ikke skal bages, plantebase-

rede kager og meget mere.

64.12

Sloth, Louise

Bogen om Den Store Bagedyst
Gyldendal. 271 sider

Kom med bag kulisserne i det 

populære tv-program og bliv klo-

gere på deltagere, dommere og 

opskrifter.
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64.17

Avocado 
Muusmann. 200 sider

Få masser af inspiration til nye, 

grønne opskrifter med avocado.

64.17

Dusy, Tanja

Vamos a las tapas
Legind. 143 sider

Lækre, lette og indbydende tapas-

retter fra hele verden.

64.17

Lorang, Louisa

Pasta
Lindhardt og Ringhof. 140 sider

Kogebog med retter, hvor alle kan 

være med, samt opskrifter til at 

lave sin egen pastadej fra bunden.

64.18

Clement, Trine Juel

Chokoladehåndbogen
Muusmann. 236 sider

Lav smukke, blanke, formstøbte 

chokolader med perfekt knæk og 

smagssammensætning.

64.909

Troelsø, Ole

Vejen til toppen 
Lucullus. 288 sider

Historien om de to københavnske 

Michelinrestauranter Geranium 

og Noma.

66.83

Rosé revolution
Gyldendal. 303 sider

De seneste års hype har givet rosé 

både anerkendelse og popstatus. 

SY, STRIK OG KREA

64.64

Haumann, Susie

Strik til vinter
Susie Haumann. 59 sider

Strikkebog med opskrifter på trøjer 

til kvinder, primært i uld.

64.64

Klompelompe – festligt strik
People’s Press. 199 sider

Strikkeprojekter for både begyn-

dere og erfarne strikkere.

64.64

Matberg, Lasse L

Vikingestrik
Turbine. 187 sider

Klassisk strik – mest målrettet 

mænd.

64.64

Påskesen, Trine Frank

Color Pop
Knit By TrineP. 168 sider

Der er dømt cool 1990'er-vibes 

med denne strikkebog, hvor 

opskrifter på miniskirts, hipster-

hatte og crop tops rammer lige ned 

i tidens modebillede. 

64.64

Strik fra de nordiske lande
Bogoo. 128 sider

20 strikkeprojekter med opskrifter 

i tre sværhedsgrader på bogmær-

ker, huer, pudebetræk mv.

64.64

Strik – helt enkelt
Muusmann. 138 sider

Strikkeopskrifter for begyndere.

64.65

Crick, Esme

Mosaikhækling
Bogoo. 126 sider

Farverige projekter til hjemmet, 

som fx tæppe, tevarmer eller puf, 

hæklet med mosaikteknik i grafi-

ske mønstre.
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64.65

Fredens, Sys

Hækl – helt enkelt
Turbine. 108 sider

Enkelt og tidløst hækledesign i 

lækre garner.

64.65

Shrimpton, Sarah

Hækl med sekskanter 
Bogoo. 127 sider

Forfriskende og trendy hæklebog 

med skønne opskrifter til enhver 

smag.

76.99

Hughes, Karoline Dahrling

10 kreative projekter 
med hårspænder

Petunia Krea. 37 sider

Lær at lave spænder med for 

eksempel kunstige blade og perler. 

I serien findes også hæfter om 

projekter med symaskine, Fimo og 

med porcelæn og glas.

79.32

Crowther, Louise

Strikkede vilde dyrevenner
Turbine. 127 sider

Opskrifter på vilde dyr, fx et nuttet 

dovendyr.

JUL

64.12

Hovland, Marit

Peberkager
Turbine. 143 sider

Med denne bog kan familien sam-

les og hjælpes ad med fint pyntede 

peberkager i fantasifulde former 

og nye versioner som fx vafler. 

76.99

Hughes, Karoline Dahrling

Julekrea
Petunia. 2021. 120 sider

Bevæbnet med limpistol, glimmer 

og julehygge er her mere end 50 

julekrea-idéer for hele familien.

76.8

Schrader, Iben

Kernelæder til jul
DreamLitt. 2021. 267 sider

Fine idéer til gaver og julepynt 

lavet i kernelæder - nogle af pro-

jekterne er superenkle og oplagt til 

nybegynderen, hvor andre kræver 

meget udstyr, og en vis erfaring vil 

være en fordel

76.99

Fürstenberg, Melike

Jul
Melike Fürstenberg. 63 sider

Forslag til pynt med naturmateria-

ler og enkle opskrifter på godter 

af forskellig slags. Til øvede DIY-

interesserede, der gerne bruger 

naturmaterialer og ikke er til det 

med julerødt, nisser, glitter og 

glans.

76.8

Fürstenberg, Melike

Klip dit eget julepynt, 2
KreaSøster. 62 sider

Juleklippehæfte med motiver som 

julemus, julekaniner og snemænd.

76.8

Schepper, Lene

Det flettede kræmmerhus
Maarup. 157 sider

Flettede kræmmerhuse, der 

tager juleflet til et helt nyt niveau. 

Præcision, tålmodighed og finger-

snilde er nogle af de egenskaber, 

det kan være godt at besidde, når 

man kaster sig ud i et fletteprojekt 

fra bogen.

KUNST OG HÅNDVÆRK

76.6

Lyngbye Pedersen, Birgit

Fletværk
Gad. 271 sider

Kurvemøblernes historie fra 1830 

til 2020.
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SPORT

79.43

Dürrfeld, Peter

Tankens kæmpere
Information. 137 sider

Skakkens historie formet af dens 

verdensmestre.

79.53

Juhl Madsen, Camilla

Forandret for altid
Body Mind. 193 sider

De fleste mærker mere til deres 

krop med alderen. Her får du – 

ud over en personlig historie og 

en introduktion til yoga - simple 

øvelser, der bl.a. kan styrke din 

mobilitet.

79.71

Sorgenfri, Søren

Den store bog
om Premier League

People’s. 311 sider

En detaljerig rejse gennem 

Premier Leagues historie i anled-

ningen af at turneringen i 2022 

fylder 30 år.

79.71

Tolstrup Jensen, Christian

Sejren på Wembley
Aarhus Universitetsforlag. 100 sider 

Del af serien 100 danmarkshistorier

Nogle kan måske huske, da de 

danske ’dynamitdrenge’ slog 

England 1-0 på Wembley i 1983. 

Fodboldens kulturhistorie i 

Danmark fortælles med udgangs-

punkt i denne sejr.

LITTERATUR OG 
SPROG

81.08

Kirkeby, Lotte

Maude og Lilly Marie
Gutkind. 21 sider

Lotte Kirkeby tager afsæt i barn-

dommens provinsliv i en skilsmis-

sefamilie. Hun tænker tilbage på 

begivenheder hos moren og hen-

des stærke interesse for at læse. 

HISTORIE

90.1

Altings begyndelse
Gad. 730 sider

Velskrevet og fornyende populærvi-

denskabeligt værk med et nyt blik 

på menneskehedens historie. 

91.21

Nielsen, Nicky

Jagten på Tutankhamon
Gad. 288 sider

Få svaret på, hvem ægyptiske 

Tutahamon var, hvem der fandt 

hans grav og hvilken betydning han 

havde for samtiden? 

91.246

Kaiser-Hansen, Vibeke

Jødernes danmarkshistorie
– i provinsen
Gad. 295 sider

Om den jødiske minoritets historie 

udenfor København.

91.9

Kershaw, Ian

Personlighed og magt 
Gad. 515 sider

Om 12 af de mest betydningsfulde 

politiske skikkelser i Europa i det 

20. århundrede. Fra Franco og 

Hitler til Adenauer og Gorbatjov.

91.9

Møller, Per Stig

Afgørende øjeblikke
Gyldendal. 357 sider

Tidligere udenrigsminister Per Stig 

Møller skriver om store begivenhe-

der i verdenshistorien. 

91.91

Buk-Swienty, Tom

Safari fra helvede
Politiken. 461 sider

Om 30 sønderjyder, der forklædt 

som danske sømænd i tysk tje-

neste, under 1. verdenskrig sen-

des på hemmelig mission i Tysk 

Østafrika.
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91.93

Schwartz Hansen, Anni

Strandet på Java
Marstal Søfartsmuseum. 301 sider

Under anden verdenskrig blev det 

danske skib Jane Mærsk sænket 

ud for Javas kyst, og dets besæt-

ning på 29 danske søfolk blev dømt 

til et årelangt og ufrivilligt ophold 

på øen.

94.41

Stensager, Anders Otte

Ondskabens ansigter
People’s. 313 sider

Uhyggelige beskrivelser af menne-

skene bag Det Tredje Riges euta-

nasiprogram og "Aktion Reinhardt" 

i Sobibor, Belzec og Treblinka.

95.2

Jarman, Cat

Flodernes konger
Lindhardt og Ringhof. 368 sider

Følg med vikingerne på deres 

togter og læs om, hvordan de 

slagkraftige vikinger satte sig spor 

overalt i verden. 

95.2

Jensen, Martin

Økser over England
Klim. 375 sider

Historien om Danmarks relation 

og interesser i England under 

vikingetiden. 

97.931

Beevor, Antony

Rusland
Lindhardt og Ringhof. 606 sider

Militærhistoriker Antony Beevor 

trækker på arkiver og nyeste forsk-

ning i denne bog om den russiske 

revolution og den efterfølgende 

borgerkrig i Rusland. 

98.218

Danmark i Afghanistan
Columbus. 103 sider

Gennemgår den danske indsats i 

Afghanistan i tiden fra terrorangrebet 

på USA i 2001 til Talebans erobring af 

magten i Afghanistan i august 2021.

98.28

Karner, Lasse

Kina i verden
Information. 299 sider

Et unikt indblik i Kinas nationale 

identitet og den kinesiske drøm 

under Xi Jinping.

98.63

Agner Pedersen, Anders 

De største taler
Lindhardt og Ringhof. 261 sider

Udvalgte taler af syv amerikan-

ske præsidenter, fra Franklin D. 

Roosevelt over John F. Kennedy til 

Barack Obama.

BIOGRAFIER OG 
ERINDRINGER

99.4 Amiri, Maky

En flygtning på sporet af det 
danske liv

Trykværket. 194 sider

Personlig beretning om hvorfor 

og hvordan Maky Amiri forlod 

sit krigshærgede hjemland 

Afghanistan for at flygte til Europa.

99.4 Bundgaard, Poul

Wendt Jensen, Jacob

Meget mere end 
Kjeld fra Olsen Banden

Format. 304 sider

Kom om bag facaden på den 

folkekære skuespiller og lær men-

nesket at kende.

99.4 Diana, prinsesse af Wales

Theils, Lone

Diana
Lindhardt og Ringhof. 213 sider

Prinsesse Dianas turbulente liv, 

tragiske død og om hendes søn-

ners forhold. 

99.4 Ditlevsen, Tove

Andersen, Jens

Ditlevsen
Gyldendal. 181 sider

Velskrevet bog om forfatterens liv 

og forfatterskab.
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99.4 Erler Heinz

Min morfars hemmeligheder
Kristeligt Dagblad. 279 sider

Tankevækkende og personlig for-

tælling, hvor Peter Nejsum under-

søger sin tyske morfars pludselige 

selvmord i 1987. Det bliver en rejse 

tilbage til tiden i Nazityskland.

99.4 Frank, Niels

Fanden tage dig
Gyldendal. 390 sider

Forfatter Niels Frank fortæller 

nøgternt om mordet på sin søster, 

Elin, som i 2021 blev skudt på klos 

hold af sin eksmand.

99.4 Krog, Julie-Elsebeth Johannesen

Ring til en voksen 
- jeg er nogens mor

Politiken. 247 sider

Et humoristisk blik på graviditet og 

den første tid med baby.

99.4

Leth, Kristian

En tid med mirakler
Gladiator. 135 sider

2. del af En vej ud af tågen

Erindringsbog om den ensomhed, 

der har fulgt forfatteren hele livet. 

99.4 Levy, Deborah

Livets omkostninger
Vinter. 153 sider

2. del af Ting, jeg ikke vil vide

Hvad sker der, når man mister sig 

selv og skal forsøge at finde en 

mening med livet?

99.4 Meldal, Alberte Clement 

Vægtløs
Politiken. 226 sider

En tidligere supermodel slutter 

fred med sin krop efter årtiers 

kamp for at være så tynd som 

muligt.

99.4 Oguz, Halime

Enepige
Gyldendal. 284 sider

Halime Oguz kom til Danmark som 

datter af en tyrkisk gæstearbejder 

og blev gift som teenager. Hendes 

kamp for ligestilling og imod social 

kontrol har været hård og ført til en 

plads i Folketinget.

99.4 Pape Poulsen, Søren

Pape hele vejen
Gyldendal. 286 sider

Portræt af den konservative top-

politiker.

99.4 Putin, Vladimir

Gessen, Masha

Manden uden ansigt
Gutkind. 447 sider

Tidligere udgave fra 2012

Den russisk-amerikanske jour-

nalist Masha Gessen tegner et 

portræt af en magtsyg KGB-agent, 

som gennem manipulation og 

brutalitet har samlet al magt hos 

sig selv og afmonteret Ruslands 

skrøbelige demokrati.

99.4 Schultz Jørgensen, Per

Vendepunkter
Kristeligt Dagblad. 141 sider

En vigtig humanistisk stemme i 

samfundsdebatten, der her fortæl-

ler, hvordan han er nået frem til 

en kombination af det biologiske, 

filosofiske og psykologiske i sit 

adfærdspædagogiske arbejde. 

99.4 Stentoft, Aage

Wendt Jensen, Jacob 

Revykongen Aage Stentoft
People's. 398 sider

Biografi om komponisten og revy-

manden Aage Stentoft, der stod 

bag en perlerække af musikalske 

landeplager fra revyernes stor-

hedstid.

99.4 Tantholdt, Rasmus

65 dage i Ukraine
28B. 331 sider

Kom med ind i maskinrummet og 

oplev livet som reporter på nær-

meste hold, når Rasmus Tantholdt 

beretter om sine dramatiske ople-

velser i Ukraine lige efter Ruslands 

invasion.



23

99.4 Vessel, Anne Marie Schlüter

På skrå brædder 
og bonede gulve

Gyldendal. 307 sider

Den tidligere førstedame og bal-

letdanser, Anne Marie Vessel 

Schlüter, beretter om sit spæn-

dende liv.

99.94 Det Glücksborgske Kongehus

Busck, Jens 

Mary & kronprinsesserne
Kongernes Samling. 64 sider

Et portræt af den danske kronprin-

sesse Mary og hendes fire forgæn-

gere i Glücksborg-slægten.

FILM OG TV-SERIER

Downton Abbey – en ny æra
SF Film. 120 min.

Seriens fans og andre nostalgikere 

kan glæde sig til en afsløring fra 

Lady Violets fortid, da hun arver en 

villa i Frankrig. Samtidig rykker et 

filmhold ind på godset.

Esthers orkester
Scan Box. 92 min.

Mens Esther ligger på hospita-

let med en alvorlig sygdom, går 

Thomas derhjemme med deres to 

piger, og han er ved at gå helt i stå. 

Men livet går videre, og Thomas 

skal finde sin egen måde at hånd-

tere verdens værste situation.

De forbandede år, 2
Scanbox Entertainment Denmark. 2 t. 26 

min.

Den tyske besættelse af Danmark 

har splittet overklassefamilien 

Skov. Mens Karl forsøger at redde 

familiens fabrik, bevæger børnene 

sig i hver sin skæbnesvangre 

retning.

FILM FRA 
FILMSTRIBEN

Se på dit biblioteks hjemmeside, 

hvor mange film du kan låne hver 

måned.

På nært hold
Angel. 1 time, 56 minutter

Instruktør: Franziska Stünkel

Østberlin, 1981.  Franz rekrutteres 

af statens sikkerhedstjeneste og 

sendes på hemmelig opgave i 

Vesttyskland. Han tager opgaven til 

sig med stolthed, men begynder at 

betvivle statens værdier.

Skyggen i mit øje
SF Film. 102 minutter

Instruktør: Ole Bornedal

København, 1945. Englænderne 

planlægger at bombe Shellhuset. 

Det bliver starten på en kæde af 

tragiske hændelser.

Udenrigskorrespondenten
Soul Media. 115 minutter. Sort/hvid

Instruktør: Alfred Hitchcock

Reporteren Johnny Jones sendes 

i 1939 af sin New Yorker-avis til 

Europa for at skrive historier om 

det mulige krigsudbrud.

SPIL

The Ascent
Curve Games. Playstation 5

Ascent Group styrer normalt 

metropolen Veles, men organisa-

tionen er kollapset og alt er kaos. 

Du skal nu forhindre fjendtlige 

fraktioner i at tage kontrol over 

byen, samtidig med at du forsøger 

at afdække, hvad der egentlig er 

sket.

F1 Manager 22
Sold Out. Playstation 5 og XBox

Sæt dig i chefstolen i et af de 

10 officielle Formel 1-teams i 

2022-sæsonen.
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