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Danske romaner

Balle, Solvej

Om udregning af rumfang lll
Pelagraf. 176 sider

3. del af Om udregning af rumfang

Tara Selter har uden held forsøgt 

at vende tilbage til en almindelig 

fremadskridende tid. Hun har for-

søgt at skabe årstider ved at rejse 

nordpå for at finde vinter og sydpå 

for at finde solskin og sommer. Nu 

opdager hun, at hun ikke er den 

eneste, der er fanget i den attende 

november. 

Boysen, Daniel

Gå til grunde
Jensen & Dalgaard. 129 sider

Et ungt par kæmper for at få et 

barn ved hjælp af kunstig befrugt-

ning. Manden fortæller deres fæl-

les historie i et poetisk og følsomt 

sprog. 

Brunse, Niels

Horatius
Gyldendal. 317 sider

Hans Voltemand er sendt til 

Wittenberg i Tyskland for at 

studere teologi. Her møder han 

Prinsen af Danmark, der kalder 

ham Horatius, og der opstår 

et nært venskab. Dramaet fra 

Shakespeares skuespil "Hamlet" er 

omdrejningspunktet i den levende 

fortalte roman om Horatius' liv i 

1600-tallets Danmark.

Brønserud, Anne-Kirsten 

At leve er ikke nok
Forfatterskabet.dk. 462 sider

2. del af Når svalerne flyver højt

Følg fire unge mennesker og deres 

liv, hverdag og drømme for fremti-

den i denne roman, der henvender 

sig til de mange læsere af slægts- 

og familieromaner.

Byder, Søren

Kriger
Brændpunkt. 241 sider

Interessant og ærlig autofiktiv 

historie om en mand, der forlader 

sit tidligere "kendis"-liv og starter 

forfra som stilladsarbejder og enlig 

far til tre børn. 

Colling Nielsen, Kasper

Frelseren fra Hvidovre 
Politiken. 261 sider

En frelser er født - i Hvidovre! Den 

lettere excentriske digter Allan kan 

frelse verden fra sygdom og nød 

- alt det kræver er et digt. Men er 

verdens frelse vigtigere end Allans 

eget liv, og hvad med ytringsfri-

heden.

Fredensborg, René

Sjuft
Gyldendal. 343 sider

Selvbiografisk roman om en barn-

dom domineret af en karismatisk, 

alkoholiseret far. René forsøger at 

finde sin egen vej i livet, men ender 

med en tilværelse der næsten er 

en kopi af farens. 

Helleberg, Maria

Barnet fra Thy
Gyldendal. 323 sider

3. del af Kvinderne fra Thy

I 1956 kommer Maria til verden 

i København. Hendes barndom 

præges af forældrenes dårlige 

ægteskab med misbrug og hem-

meligheder, som Maria ufrivilligt 

involveres i.

Jensen, Kristian Ditlev

Bar
Gyldendal. 391 sider

En rå, kropslig og sanselig skil-

dring af en forfatters massive alko-

holmisbrug, et misbrug uden nåde 

der river alt med sig og får alt til at 

styrte sammen. 

Johannsen, Nillou Zoey 

Nattens blomst
Alpha. 361 sider

Den unge Ziba vil læse videre, 

men bliver til sin store fortrydelse 

tvangsgift. Hun nægter dog at være 

indespærret i sit eget hjem og sind, 

så hun følger sine egne veje. 
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Klougart, Josefine 

Alt dette kunne du få
Gladiator. 325 sider

Barbara kigger tilbage på sit liv, fra 

barndommen i 1980'erne og frem 

til nutiden i 2020'erne, foranlediget 

af sin fars hjerteoperation. 

Leine, Kim

Efter åndemaneren
Gyldendal. 734 sider

3. del af Profeterne i Evighedsfjorden

I 1884 drager den såkaldte kone-

bådsekspedition afsted for at 

udforske østsiden af Grønland. 

Mygind, Johanna

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. 

Novrup Frederiksen, Lars 

Priorinden
Hovedland. 719 sider

2. del af Kirstine

Efter kongemordet i Finderup Lade 

føres landet ud i en blodig borger-

krig. Den unge priorinde, Kirstine, 

på Stubber Kloster, ligger inde 

med vigtige oplysninger. 

Pape, Morten

I ruiner
Politiken. 603 sider

En del af Amager-trilogien

Da Amagerbanken krakker udlø-

ser det en kæde af voldsomme 

begivenheder for en mindre familie 

på Amager. Til læsere af romaner 

som underholder og vækker til 

eftertanke.

Riebnitzsky, Anne-Cathrine 

Vindens port
Lindhardt og Ringhof. 447 sider

I mange år er livet godt på klip-

pefæstningen Al-Qalat i Andalusien 

med kun få sammenstød med 

kristne, men Alfonso XI's hærs 

belejring truer det lille muslimske 

samfund. 

Romer, Knud

Pigen i violinen
Lindhardt og Ringhof. 140 sider

Historie om musikkens og kun-

stens forførelse, veje og vildveje. 

En musikalsk og filosofisk skæb-

nefortælling med flere lag.

Sabroe, Morten

Der var engang en familie.
En herlig familie

Politiken. 223 sider

En roman, hvori Morten Sabroe 

beretter om sit eget liv og sin egen 

familie. Fortællingen om broren og 

Mortens vilde ungdom og forkæle-

de liv flettes ind i konflikt, sygdom 

og død i familien. 

Thomsen, Thorstein 

En drøm kan være så stærk
People's. 409 sider

Marianne har altid villet være 

kunstmaler. Hun forfølger sin drøm 

med alle de omkostninger, der 

følger med.
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Voller, Louise

Drømmefangeren
Ordstrøm. 335 sider

Journalisten Astrid rejser til Nepal 

for at arbejde på et børnehjem, 

men da hun ankommer, er bør-

nene væk og lederen af børne-

hjemmet anholdt. Astrid kaster sig 

ud i en optrævling af forholdene 

på et af Nepals andre børnehjem. 

Og i forbindelse med sine under-

søgelser opdager hun en sandhed 

om de børn, der bortadopteres, 

som trækker tråde til det politiske 

niveau. 

Nordiske romaner

Einar Már Guðmundsson

Islandske forbrydere
Lindhardt og Ringhof. 264 sider

Munter, fabulerende fortælling 

om livet blandt folk og genfærd i 

den lille fiktive islandske fiskerby 

Tangavik i 1800-tallet. 

Mytting, Lars

Skæbnens blå tråde
Cicero. 479 sider

2. del af Søsterklokkerne

Året er 1902 og Astrid Heknes søn, 

Jehans, er blevet voksen, den søn 

som præsten Kai Schweigaard tog 

med til Butangen som nyfødt. Følg 

livet i en lille, norsk bygd.

Ørstavik, Hanne

Ti amo
Grif. 101 sider

Det skulle have været en stor kær-

lighedshistorie, men kærligheden 

har fået en udløbsdato. Hun er 

flyttet fra Norge til Italien for at 

bo sammen med sin italienske 

kærlighed, men han rammes af en 

hurtigt voksende kræft, som han 

ikke vil kunne overleve.

Romaner fra 
resten af verden

Bilkau, Kristine

De lykkelige
Palomar. 286 sider

Isabel og Georg har begge gode 

karrierer og lever lykkeligt i deres 

store lejlighed sammen med søn-

nen Matti. Men intet varer evigt. 

Butler, Halle

Det nye mig
Harpyie. 204 sider

Millie er fanget i en endeløs cirkel 

af meningsløse kontorvikarjobs og 

hader både jagten på succes og at 

føle sig som en fiasko. En satirisk 

roman om det moderne arbejds-

marked og vores dybe fascination 

af succes. 

Colgan, Jenny

Jul på øens hotel
Cicero. 349 sider

4. del af Del Flora MacKenzie-bøgerne

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.

Cornwell, Bernard

Krigsherre
Lindhardt og Ringhof. 400 sider

13. del af Det sidste kongerige

Sidste bind i den lange og medri-

vende historie om den nu aldrende 

viking og krigsherre Uthred fra 

Northumbrien. Han er igen truet af 

fjender, men har han kræfter til et 

afgørende slag? 

Cusk, Rachel

Det andet sted
Rosinante. 237 sider

Hvad skal der til, før man kan se 

sig selv, sine valg og sit liv i et nyt 

lys. Mødet med en fjendtligt indstil-

let kunstmaler er et vendepunkt for 

hovedpersonen.
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Ernaux, Annie

Hændelsen
Gad. 108 sider

Biografisk roman om forfatterens 

illegale abort i Frankrig i 1963/1964 

og hvordan hændelsen satte sine 

spor.

Forna, Namina 

Dødløs
Gutkind. 409 sider

På dagen for hendes renhedsritual 

bliver det klart for alle i landsbyen, 

at Deka snarere er et afkom af 

dæmoner end et barn af men-

neskeheden. Hvem vil elske hende 

nu, hvor både familie og venner har 

udstødt hende.

Franzen, Jonathan

Korsveje
Gyldendal. 596 sider

Individ og familie, Gud og det ame-

rikanske samfund i begyndelsen 

af 1970'erne omfavner en på alle 

måder stor og vidunderlig saga om 

familien Hildebrandt. 

Hope, Anna

Forventning
Klim. 284 sider

Historien tager udgangspunkt i 

en gruppe kvinder i og omkring 

London. De er meget forskellige, 

men de holder af hinanden og 

deres venskab holder - men ikke 

til alt. 

Kealey, Imogen

Befrielsen
Aronsen. 391 sider

Australske Nancy Wake leder 

en gruppering af franske mod-

standsfolk i kampen mod de tyske 

besættelsestyrker, mens hendes 

mand holdes fanget af Gestapo. 

Romanen er baseret på en sand 

historie.

Lançon, Philippe

Hudlappen
Bobo. 490 sider

En af de få overlevende journalister 

fra terrorangrebet på det franske 

satireblad Charlie Hebdo fortæller 

om sin kamp for at genopbygge sit 

liv på trods af ar på sjæl og krop.

Park, David

Det lange løb
Jensen & Dalgaard. 105 sider

Fem forskellige mennesker melder 

sig til et ni ugers løbeprogram "Fra 

sofa til 5 km" i Belfast. De opnår et 

fællesskab, der bringer deltagerne 

positivt videre i livet. En rørende og 

vedkommende roman til læsere af 

livsbekræftende fortællinger.

Rautiainen, Petra

Land af sne og aske
Modtryk. 294 sider

Roman om en kvindes søgen efter 

sin mand, der forsvandt i det nord-

lige Finland under 2. verdenskrig. 

I den søgen fremkommer en grim 

historie om den finske flirt med 

nationalsocialisme og racehygiejne 

programmet.

Ruge, Eugen

Metropol
Café Monde. 431 sider

Charlotte og Hans er tyske kom-

munister, som bliver interneret 

under Stalins udrensninger i 

Moskva i 1930'erne. Hvad skal de 

tro og mene, og hvad skal de gøre 

for at overleve.
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Strout, Elizabeth

Åh William!
Gyldendal. 283 sider

3. del af Mit navn er Lucy Barton

Lucy tager med sin eksmand 

William på en tur tværs igennem 

USA for at lede efter hans for-

svundne familie. En skøn fortælling 

om venskab, kærlighed og familie. 

Taddeo, Lisa

Dyret
People's. 336 sider

Joan har altid været genstand for 

mænds mere eller mindre direkte 

krænkelser, men nu er det tid til et 

opgør med mænd og en traumatisk 

fortid. Det sætter gang i en række 

foruroligende begivenheder, hvor 

grænserne mellem at være kræn-

ker og offer forskubber sig. 

Danske krimier og 
spændingsromaner

Adler-Olsen, Jussi

Natrium Chlorid
Politiken. 460 sider

9. del af Afdeling Q

Afdeling Q får næsen ned i en 

bestialsk sag, hvor der muligvis er 

en spektakulær seriemorder på 

spil! Samtidig dukker der noget op 

fra fortiden, som kaster skygger 

over Carl. 

Ellemose, Søren

De døde danser ikke
Forfatterskabet.dk. 240 sider

En storbyfortælling i den mørke 

del af krimigenren, hvor vi følger 

privatdetektiven Johnny på den 

opgave, han er sat på. 

Hesseldahl, Morten

Mørket under isen
Modtryk. 333 sider

Politisk thriller, hvor en elitesol-

dat konfronterer fortidsspøgelser 

fra sin barndom og ungdom i 

Grønland, og måske må agere 

undercover i et forandret barn-

domsland, som oplever storpoliti-

ske, sociale, kulturelle og klimapo-

litiske spændinger. 

Hundebøll, Betina 

Ole Lukøjes bror - sover aldrig
Mikro. 416 sider

Dansk krimi med tvillingerne Nana 

og Lulu som hovedpersoner. En 

eller flere seriemordere er løs(e), 

og Nana kommer med i opkla-

ringsarbejdet mod sin vilje. 

Krefeld, Michael Katz

Imperiet
Lindhardt og Ringhof. 308 sider

7. del af Thomas Ravnsholdt

En rigmandsdatter bliver kidnappet 

og dræbt, og inden han ser sig om, 

er den private efterforsker Thomas 

Ravnsholdt involveret i et morads 

af anløben moral og trusler på 

livet. 

Kronow, Christian 

Brændoffer
Superlux. 244 sider

Dansk politisk krimi, der udspiller 

sig i Thyborøn. Journalisten Johan 

bliver en del af en hæsblæsende 

overlevelseskamp, der tager sin 

begyndelse, da et lig bliver fundet i 

nogle fiskekasser. 

Nohr, Steffen

Trauma
Tellerup. 407 sider

En yderst handle- og slagkraftig 

CIA-agent får hænderne mere end 

fulde, da han tager på en ekstremt 

farlig enmands-mission for at 

afsløre en magtfuld og mystisk 

sammensværgelse i Europa.
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Rebernik, Walther

Offer
People's. 397 sider

Politikommissær Lene Jespersen 

skal finde gerningsmanden, som 

har mishandlet en dommer og en 

advokat, men snart er hun selv en 

vigtig del af spillet.

Remar, Morten

Skalpel
Superlux. 266 sider

Hvorfor forsvinder en række men-

nesker sporløst i Viborg og omegn? 

En journalist falder over noget, 

der kan være en fællesnævner for 

forsvindingerne, og pludselig lever 

han livet farligt. 

Sonne, Kirsten

Den vilde
Alhambra. 388 sider

Efterforskningsleder Stina Funke 

skal opklare mordet på en uidenti-

ficeret mand, der bliver fundet i en 

bisonindhegning. Stridighederne 

om bisonerne blandt de lokale 

bliver hurtigt udgangspunktet for 

efterforskningen.

Wiedemann, Finn

Hjerteland
Brændpunkt. 229 sider

2. del af Torben Juhl

Den pensionerede privatdetektiv, 

Torben Juhl, bliver overtalt til at 

efterforske mordet på en præst. 

Det bliver en efterforskning, der 

sender Juhl ud blandt excentrikere 

og fanatikere.

Udenlandske krimier

Brolly, Matt

Tidevandet
Lindhardt og Ringhof. 377 sider

Den erfarne efterforsker Louise 

Blackwell får hænderne fulde i jag-

ten på en brutal seriemorder, som 

ryster idyllen i en lille by ved kysten 

i Somerset, England. 

Bryndza, Robert

Iskold tåge
Jentas. 359 sider

Kate Marshall finder et lig, der 

er sønderrevet og druknet. Hun 

undersøger omstændighederne 

og det lader til, at der er sket flere 

mystiske forsvindinger i samme 

område. Alle er imidlertid ikke lige 

samarbejdsvillige.

Cox, Helen

Liget i boghandlen
Zara. 324 sider

2. del af Kitt Hartley

I York har veninderne Evie og Kitt 

travlt. Den ene med at hjælpe en 

suspenderet betjent og den anden 

med at opklare et mord. For læse-

re af hyggekrimier med masser af 

te og engelsk provinscharme.

Dahl, Arne

Tøbrud
Modtryk. 460 sider

5. del af Berger & Blom

Makkerparret Sam Berger og Molly 

Bloms ven Dee har brug for hjælp 

til opklaringen af en vanskelig sag 

om nogle lig der dukker op i skær-

gården. En sag som kommer til at 

få stor betydning for dem alle.

Donlea, Charlie 

Tro ikke på det
Jentas. 423 sider

Følg dramaet bag tilblivelsen af en 

dokumentarserie. En filmskaber 

forsøger at afdække om Grace 

Sebold, som i romanen sidder 

fængslet i en caribisk østat, er en 

koldblodig morder eller offer for et 

justitsmord.
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Griffiths, Elly

Forsvundet i mørket
Gad. 348 sider

9. del af Ruth Galloway-krimi

Hvilke mørke hemmeligheder 

gemmer sig under jorden i 

Norwich, og hvilken sammenhæng 

har disse hemmeligheder med for-

svundne hjemløse? 

Marklund, Liza

Polarcirklen
People's. 365 sider

Wiking Stormberg skal lede 

efterforskningen af et makabert 

fund. Liget af en 17-årig pige, der 

forsvandt for 40 år siden, er blevet 

fundet, muret inde i et fundament. 

Hemmeligheder begynder snart at 

se dagens lys. 

Nesser, Håkan

Skak under vulkanen
Modtryk. 316 sider

7. del af Barbarotti-serien

Tre forfattere forsvinder sporløst, 

hvor Gunnar Barbarotti og hans 

kæreste Eva Backman må forfølge 

selv den mindste ledetråd i en sag 

uden sammenhæng og spor. 

Udenlandske 
spændingsromaner

Burke, Alafair 

Den gode søster
Gad. 313 sider

Da den feministiske succesredak-

tør Chloes mand findes myrdet, 

afsløres hendes tilsyneladende 

perfekte liv som det rene blænd-

værk og skandalen ruller. Hvem 

myrdede hendes mand? Var det 

hendes stedsøn, som hun har 

opfostret som sin egen? For læsere 

af bøger indenfor domestic noir 

genren og for interesserede i 

#metoo.

Clinton, Hillary Rodham 

Tilstand af terror
Hr. Ferdinand. 589 sider

Den nyudnævnte amerikanske 

udenrigsminister Ellen Adams 

kommer på sit livs opgave, da 

verden med et befinder sig i en 

tilstand af terror med flere bom-

beanslag rettet mod både Europa 

og USA. 

Coben, Harlan

Jeg finder dig
Gad. 342 sider

En rigmand med interesse for 

efterforskning, en familie med 

mørke hemmeligheder, et lig og 

et stjålet maleri - Windsor Horne 

Lockwood III viger aldrig tilbage for 

en udfordring.

Howard, Catherine Ryan 

Intet
Zara. 341 sider

Historien udspiller sig set gennem 

en aldrende seriemorders øjne og 

gennem den bog, et af hans ofre 

har skrevet om ham. 

Kernick, Simon

Deadline
Jentas. 352 sider

En succesfuld iværksætter med 

fuld fart i karrieren og en del rod 

i privatlivet, oplever noget af det 

værste, en mor kan opleve. Hendes 

elskede teenagerdatter kidnappes, 

og de brutale kidnappere kræver 

en løsesum. 

Le Carré, John

Sølvblik
Gyldendal. 269 sider

Spændingsbog fra en verden med 

hemmeligheder og spioner, hvor 

den unge nyetablerede boghandler 

Julian Lawndsley pludselig føler 

sig som en brik i et spil, han ikke 

helt forstår. Et plot med moralske 

spørgsmål om det at være menne-

ske med pligter og ansvar for det 

samfund, man er en del af, og for 

de mennesker, man elsker.

Läckberg, Camilla

Nattens børn
Alpha. 135 sider

Fire unge mennesker med hver 

deres mørke hemmelighed ønsker 

hævn - og en nytårsaften får det 

fatale konsekvenser. 
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Mackintosh, Clare 

Gidsel
Aronsen. 298 sider

Spænd sikkerhedsselen og bered 

dig på en vild rutsjebanetur, med 

denne velskrevne thriller om ste-

wardessen Mina, som højt over 

skyerne må træffe et brutalt valg 

for at redde sin datter. 

Musso, Guillaume

Pigen i labyrinten
Lindhardt og Ringhof. 244 sider

Forfatteren Romain Ozorski skriver 

romaner med Flora Conway som 

hovedperson. Eller er det omvendt? 

For læsere af spændingsromaner 

med fart over feltet og bøger, som 

gerne må lege lidt med læserens 

opfattelse af, hvad der er virkelig-

hed og fantasi.

Paris, B. A.

Terapeuten
Jentas. 348 sider

Alice flytter sammen med sin 

kæreste i et eksklusivt hus i 

London. Men ikke alt er som det 

ser ud. 

Slaughter, Karin

Det falske vidne
HarperCollins. 525 sider

Thrillerdronningen Karin Slaughter 

er tilbage med en spændende og 

neglebidende historie om to søstre, 

som må tage affære, da en hem-

melighed fra fortiden truer med at 

ødelægge deres liv. 

Strandberg, Mats

Konferencen
Modtryk. 343 sider

Et dejligt konferencested dan-

ner rammen om et kommunalt 

seminar, hvor ni kolleger skal 

forsøge at finde hinanden igen. 

Samarbejdet vanskeliggøres dog 

en del, da en hævngerrig morder 

forvandler konferencen til verdens 

værste teambuilding. Blodig action 

til et thrillerslugende publikum.

Kærlighed og 
underholdning

Blixt, Hanna

Havestue med søudsigt
Palatium. 244 sider

Da Nora opdager, at hendes 

dominerende kæreste har været 

hende utro, flygter hun fra det hele 

og lejer en hytte i barndomsbyen 

Leksand. Her forsøger hun at kom-

me på fode og må nødtvunget tage 

imod hjælp fra sin rige nabo. 

Diamond, Lucy

Caféen i Cornwall
People's. 443 sider

32-årige Evie har altid været 

familiens sorte får, som ikke kan 

finde ud af, hvad hun vil med sit liv. 

Da hendes moster dør, arver hun 

uventet mosterens café i Cornwall. 

Kan hun overhovedet løfte sådan 

et ansvar.

Henry, Veronica

Villa Måneskin
Cicero. 375 sider

I 1967 kommer Sally til Villa 

Måneskin og bliver en del af 

den kaotiske familie Willoughby, 

domineret af bestsellerforfatteren 

Margot Willoughby. 50 år senere 

er familien nødt til at sælge Villa 

Måneskin. De hyrer ejendoms-

mægler Belinda, og hendes dystre 

fortid kommer til at påvirke salget. 

Jefferies, Dinah

Silkehandlerens datter
People's. 402 sider

Nicole er ung, smuk og rig, men én 

ting mangler, før hun kan føle sig 

lykkelig: accept fra sin magtfulde, 

franske familie. En dramatisk 

roman om kærlighed, familie og 

identitet. 

Julin, Mette

Érotique - Udvælgelsen
Tellerup. 358 sider

25-årige Rosa er træt af sit tri-

ste liv og svarer på en mystisk 

annonce. Hun ved ikke, hvad job-

bet går ud på. Kun at det kræver 

lydighed overfor Monsieur og at 

hun gennemfører en udfordrende 

udvælgelsesproces.
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Kelly, Amber

Rene hjerter & Kolde hjerter
Flamingo. 361 sider

1. og 2. del af Popular Falls

Poplar Falls-serien af Amber Kelly, 

om en lille by, hvor hjerter tabes, 

og følelser blomstrer.

Molin, Sara 

En uønsket julegave
Palatium Books. 289 sider

Sygeplejersken Diana tror ikke på 

langvarige relationer, men da hun 

møder en række nye mennesker, 

sættes denne overbevisning på 

prøve. 

de Oliveira, Dayane 

Mød mig på halvvejen
Lindbak + Lindbak. 269 sider

Sarah er en succesfuld børnelæge, 

om fredagen springer hun ud som 

sexet rocksangerinde og hun har 

masser af gode venner. Men hun 

gemmer på en stor sorg og da hun 

møder Jason tør hun ikke lukke 

ham ind.

Wessel, Katrine

Sommeren på Oaktree Manor
Hr. Ferdinand. 324 sider

6. del af Wintherdynastiet

Det er sommer, og der skal være 

bryllup på Oaktree Manor, hvor 

unge Rose skal giftes med sin 

udkårne. 

Young Adult

Birkshøj, Cecilie

Der findes ikke lykkelige 
slutninger

Tellerup. 345 sider

Mod alle odds forelsker gymna-

sieeleverne Lucas og Astrid sig i 

hinanden, men vil Lucas belastede 

fortid indhente dem.

Bonde, Christina

Bekymringsangst. Siennas 
historie

Tellerup. 292 sider

3. del af Angst-serien

Tankerne snurrer rundt. Kroppen 

er konstant fyldt med uro og rast-

løshed - Sienna bekymrer sig om 

alt, og er ved at miste kontrollen 

over sit liv. En alvorlig historie, der 

også rummer håb og kærlighed.

Emmich, Val

Vi går imod strømmen
CarlsenPuls. 260 sider

Under en snestorm søger den stille 

Tegan og skolens mest populære 

fyr, Mac, tilflugt på et museum. De 

åbner sig langsomt for hinanden 

og begynder at dele deres inderste 

hemmeligheder, men én hemme-

lighed overskygger dem alle. 

Fehér, Christine

Sådan er jeg bare
Straarup & Co. 75 sider

Jona er født med kønsdele fra 

begge køn og det er ikke så ligetil 

nogle dage at føle sig som dreng 

og andre dage som pige. Især ikke 

når man bliver forelsket.

Harley, Luna

Bare Alice
Klippe. 260 sider

17-årige Alice forelsker sig i en 

jævnaldrende pige, men hun har 

svært ved at erkende det over for 

sig selv og slyngveninden Olivia. 

Persson, Elin

De afghanske sønner
Gutkind. 183 sider

Rebecka er ny i jobbet på et 

asylcenter for uledsagede flygt-

ningebørn. Her møder hun de tre 

afghanske drenge: Ahmed, Hamid 

og Zaher. 
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Sandmo, Camilla

Pige savnes (ikke)
ABC. 244 sider

For 13 år siden forsvandt Kristiane. 

Ingen meldte hende savnet, ingen 

ledte efter hende. Kristianes niece 

Beatrice sætter sig for at finde ud 

af, hvad der skete dengang for 13 

år siden og hvor Kristiane er i dag. 

Vogtmann, Wenche Thinnesen 

Bare en dag uden
Brændpunkt. 197 sider

Maja på 14 år savner sin far, der 

sidder i fængsel. Hun ved ikke for 

hvad og lyver om ham i skolen. Kun 

på engen finder hun fred og ro, 

men hvor længe kan det gå? 

Zander, Simon

Inden det blå lys falmer
Petunia. 367 sider

Siden verden gik under for mange 

år siden har Jorden været befolket 

af uhyrer, som jager mennesker. 

Et fåtal modtager superkræfter til 

at modstå uhyrernes angreb på 

Jordens sidste by. Men kræfterne 

holder kun et år.

Aamand, Kristina

Safe Zone - i skyggen
Alvilda. 140 sider

Sander bor hos sin mor, efter hans 

forældre er blevet skilt. Sander vil 

meget gerne se mere til sin far, 

men det er svært, når mor er over-

bevist om, at alt samvær med hans 

far bør ophøre totalt. For hvordan 

sætter man spørgsmålstegn ved 

sin mors kærlighed.

Let at læse for unge

Leonhardt, Line

Sort asfalt
Gyldendal. 66 sider

Der er 6 km på cykel mellem 

festen og vennerne og Frederiks 

hjem, hvor lillebror på 6 år ligger 

alene. Frederik har ansvaret for 

sin lillebror, men vælger at tage til 

festen, for Ida venter.

Nyegaard, Søren

Den, der graver en grav 
Nyt Dansk Litteraturselskab. 214 sider

Kasper er lige startet i 9. klasse 

på en ny skole. En dag støder han 

ind i skolens værste rod, som stik-

ker ham en knytnæve. Da Kasper 

vælger at give igen med et knæ i 

skridtet, har han valgt en svær vej. 

Tegneserier og 
graphic novels

Hickman, Jonathan 

Fantastic four - broen
Fahrenheit. 380 sider

Reed har bygget en portal til mul-

tiverset i håbet om at redde jorden 

fra de onde kræfter. Portalen 

slynger den fantastiske familie ind 

i en række intergalaktiske eventyr, 

hvor børn og voksne presses til det 

yderste af fantasiens grænser. 

King, Tom

The Vision 
- næsten menneskelig

Fahrenheit. 140 sider

Om androiden Vision, der forsøger 

at leve et almindeligt forstadsliv 

med sin familie, samtidig med at 

han er en del af superheltegruppen 

The Avengers.

Lafebre, Jordi

En dag - altid
Fahrenheit. 150 sider

Om de to ældre mennesker Ana 

og Zeno og deres mere end 40 år 

lange platoniske kærlighedsforhold 

i og omkring en lille fransk by. 

Rosa, Don

Walt Disney's Don Rosa 70 år
Story House Egmont. 432 sider

Kæmpebind med værker af Disney-

tegner Don Rosa. Et udvalg af 

hans mest populære tegneserier, 

illustrationer og fan-dedikationer, 

samt biografiske afsnit. 

StineStregen

Forklædt som voksen
Gad. 143 sider

Tegneserie om en kvinde i 20'erne, 

der på en måde gerne vil være vok-

sen - og så alligevel ikke.
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Digte

Laugesen, Peter

Steder på vejen
Gyldendal. 75 sider

Laugesens hjerte slår et smukt 

beat hele vejen gennem disse 

naturbekymrede digte.

Noveller

Motoya, Yukiko

Den ensomme bodybuilder
Korridor. 177 sider

Skøn samling med surrealistiske 

noveller om ægteskab, køn, kær-

lighed, relationer og fremmedgø-

relse. 

Zweig, Stefan

Skaknovelle 
og andre fortællinger

Turbine. 502 sider

Stefan Zweig lod gerne sine eksi-

stentielle litterære plots udfolde 

sig gennem særegne karakterer i 

brogede kulisser. Novellerne her 

udgør et flot udvalg, der foregår 

i Centraleuropa i 1920'ernes og 

1930'ernes borgerskab. For inte-

resserede i mellemkrigstidens fine 

europæiske litteratur.

Klassikere

Alcott, Louisa M. 

Bag en maske 
eller en kvindes magt

Escho. 191 sider

Psykologisk spændingsroman 

fra 1866, som handler om den 

unge guvernante Jane Muir, hvis 

ankomst i overklassefamilien 

Coventry igangsætter et farlige 

magtspil. 

Herbert, Frank

Profeten på Dune
A Mock Book. 295 sider

2. del af Klit

Science fiction-roman om en ung, 

religiøs fanatiker, der er blevet 

kejser over en ørkenplanet, men 

hurtigt stilles over for store, ind-

flydelsesrige grupper, der føler sig 

truet af hans uindskrænkede magt.

Pusjkin, Aleksandr

Prosa
Sisyfos. 359 sider

Den nok allerstørste forfatter i 

Rusland, Aleksandr Pusjkin, kan 

nu nydes i en helt ny oversættelse, 

som gør det nemt og morsomt for 

enhver interesseret i klassisk lit-

teratur at læse om bl.a. livet i den 

russiske overklasse i 1800-tallet.

Undset, Sigrid

Fru Marta Oulie
Turbine. 124 sider

Marta har været sin mand utro, 

og i dagbogsoptegnelser fortæller 

hun om sine moralske skrupler og 

om sit liv. Sigrid Undsets debut-

roman fra 1907 er en dybtgående, 

psykologisk fortælling, og denne 

fine udgave er en gave til nutidens 

romanlæsere.

Tro og tanker

15.2

Boll-Johansen, Hans

Ganske kort her til sidst. Om 
kunsten at visne glad

Kristeligt Dagblad. 123 sider

Inspirationsbog med tanker og 

refleksioner om at ældes, uden at 

du behøver at resignere og stag-

nere, i takt med at du bliver ældre. 

Mest oplagt til modne læsere, men 

med tankegods til alle aldre

23.3

Heise, Lotte

Min tro og mig
Eksistensen. 115 sider

Lotte Heise fortæller om sin tro, 

det være sig den kristne, folketroen 

og overtroen, og om ritualerne, 

ønsket om gensidig tolerance og 

om hvor vigtigt det musiske er for 

hende i livet.
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Samfund og politik

30.11

Det nye lange liv. 
Sådan griber du mulighederne i 
en foranderlig verden

Djøf. 275 sider

Den teknologiske udvikling og den 

længere levetid fordrer nye måder 

at se på livsforløb, sociale syste-

mer og relationer. For alle med 

interesse for samfundsudvikling og 

fremtidsforskning.

30.11

Sandelm Michael

Meritokratiets tyranni. Hvad 
blev der af det fælles bedste?

Information. 376 sider

Skarp og tankevækkende kritik af 

individualismen og tanken om, at vi 

får, hvad vi fortjener i livet.

30.1645

Steenberg, Andreas

Forbudt kærlighed. Historien 
om, hvordan dansk udlændinge-
politik kørte af sporet (og hvor-
dan vi kan genfinde fornuften)

Momenta. 268 sider

Den politiske historie om, hvordan 

udlændingepolitikken har forandret 

sig, så det nu er vanskeligt at finde en 

kæreste eller ægtefælle i udlandet og 

få vedkommende med til Danmark.

30.172

Thorning-Schmidt, Helle

Blondinens betragtninger. 
Om køn, feminisme og #metoo

28B. 185 sider

Bog om feminisme, køn og #metoo 

skrevet af Danmarks første kvinde-

lige statsminister Helle Thorning-

Schmidt. For alle voksne læsere 

med interesse i samfundsudvikling, 

forskelsbehandling og ligestilling.

32.5

Kampe for ligestilling.
Køn og seksualitet i historisk 
perspektiv

Columbus. 224 sider

Introducerer køn og seksualitet i 

historisk perspektiv. Hovedfokus 

er den brede samfundsudvikling 

i Danmark i det 1800-, 1900- og 

2000-tallet, men vi får også udblik 

til England, USA og Tyrkiet. 

34.33

Kaae, Peter

3 er løgnerens tal
Grønningen 1. 252 sider

Hvad gør en løgn til en løgn, og 

kan den afsløres via en analyse af 

vores valg af ord? Det mener Peer 

Kaae, der i denne bogschwartz 

beskriver hvordan sproget er med-

virkende til at afsløre vores løgne. 

Peers teknikker i bogen, der er 

krydret med talrige eksempler, er 

udviklet af CIA og forfinet af den 

israelske efterretningstjeneste.

Aktier og investering

33.21

Strange, Frederik

Vejen til økonomisk frihed. 
Alt hvad du skal vide om penge 
og investering i 5 enkle trin

Akademisk. 189 sider

Håndbog til læsere, der ønsker at 

opnå økonomisk uafhængighed 

eller blot større økonomisk frirum.

64.7

Mørck, Emilie Ekelund 

Frihed, FIRE & familieliv
Muusmann. 185 sider

Opnå større økonomisk uafhængig-

hed og få mere tid til det, der bety-

der allermest i dit liv. For læsere, 

der ønsker inspiration til en anden, 

mere simpel livsstil.

64.7

Storm, Frederik Askov

Den lille guide til privatøkonomi 
for unge voksne

Muusmann 176 sider

Allround guide til de 17-25-årige 

om privatøkonomiske emner og 

udfordringer i overgangen fra ung 

til voksen. 
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Klima, miljø og natur

55.8

Theilgaard, Jesper

Da vejret blev en nyhed. 
20 år med klimaforandringer

Gyldendal. 254 sider

At vejret og klimaet er ved at 

ændre sig kan ingen længere 

være i tvivl om. Læs her Jesper 

Theilgaards personlige beretning 

om mere end 20 år i meteorologi-

ens tjeneste. 

Job og ledelse

33.112

Steffensen, Palle

Genstart din karriere efter de 50
Momenta. 164 sider

En opfordring og inspiration til at 

reflektere over arbejdslivet og frem-

tiden, når man runder de 50 år. 

Krop og sundhed

13.16

Louth, Emma Louise

Opmærksomhed
Aarhus Universitetsforlag. 60 sider

Hvordan virker vores opmærksom-

hed egentlig, og hvad påvirker den? 

Forfatteren giver en introduktion til 

de forskellige typer opmærksom-

hed, og til de neurologiske meka-

nismer, der ligger bag dem. 

61.22

Nestor, James

Breath. 
En opdagelsesrejse ind i den 
glemte kunst at trække vejret

Wiboltt. 299 sider

Indbydende bog til opdagelsesrejse 

ind i den glemte kunst at trække 

vejret. Henvender sig til alle med 

interesse for en sund livsstil

61.641

Power, G. Allen 

Ha' det godt med demens. 
Hvordan fremmer vi velvære

Hovedland. 375 sider

Et bud på en ny forståelse af 

demensramtes behov og mulig-

heder, der gør op med den tradi-

tionelle sygdomstilgang. Bogen 

bygger på den amerikanske "Eden 

Alternative"-filosofi og henvender 

sig til fagpersoner i ældreplejen 

samt pårørende.

Personlig udvikling 
og psykologi

15.2

Matthesen, Anders

Livsstil er en livsstil. 
En selvhjælpsbog, der kan 
hjælpe dig til at hjælpe dig selv 
- med selvhjælp

Gyldendal. 267 sider

Den kendte stand-up komiker 

Anders Matthesen debuterer som 

coach og livsstilsvejleder i denne 

bog. Men selvfølgelig er det bare 

for sjov. 

30.174

Braginsky, Mikkel

Hankøn. Fire leveregler til at 
genfinde din identitet

Gyldendal. 197 sider

Selvhjælpsbog for mænd skrevet af 

en midaldrende mand, der efter en 

skilsmisse arbejder massivt med 

sig selv og ønsker at give sin erfa-

ring videre. For voksne mænd med 

mod til at se indad.

61.36

Byrne, Rhonda

Den største hemmelighed
Borgen. 285 sider

Rhonda Byrne fortæller om at leve 

ud fra vores sande selv - som er 

bevidsthed uden lidelse og med 

sindet og dets tanker henvist til sin 

rette plads. 
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Børn og forældre

30.175

Bassøe, Line Dau 

Min sammenbragte familie. 
Valg, vilkår og værdier

Muusmann. 248 sider

Bliv bedre til at tackle problemerne 

i den sammenbragte familie. 

Bogen egner sig specielt til at blive 

læst af voksne i sammenbragte 

familier eller fagfolk med sam-

menbragte familier som speciale.

61.644

Callesen, Pia

Mod på livet. 
Hjælp din teenager til at mestre 
livet - også i modgang

Politiken. 182 sider

Hvordan hjælper du bedst din teen-

ager med at slippe angst, bekym-

ringer og negative tanker? Denne 

bog henvender sig til forældre og 

fagpersoner, der ønsker at hjælpe 

børn med at håndtere udfordringer 

og negative tanker ved hjælp af 

metakognitiv terapi.

Teknik

19.6393

Hemmingsen, Anders 

Sådan får du følgere på 
Instagram. En guide

Politiken. 124 sider

Anders Hemmingsens guide til 

teenagere, der drømmer om et liv 

som influencere. Bogen er både til 

unge på 13 år og op, men også til 

de unges forældre

19.6393

Sandhedsministeriet. Techplat-
formenes indflydelse på tidens 
fakta, følelser og fortællinger

Information. 244 sider

En digital medieekspert og en 

filosof retter i denne debatbog et 

skarpt og kritisk blik mod de store 

sociale platforme. Er der skabt 

et slags ikke-demokratisk valgt 

"Sandhedsministerium"?

Rundt i Danmark 
og verden

40.4

Bucket list - 500 oplevelser
Legind. 315 sider

Kender du det engelske udtryk 

"bucket list"? Ting, der skal prøves, 

inden du dør. I denne store, smuk-

ke bog finder du 500 oplevelser 

i hele verden, så nu er der ingen 

undskyldning for ikke at komme 

afsted. 

42.7 Paris

Gross, Katja Svedstrup Westh 

Picnic i Paris. 
En rejseguide for børnefamilier

BoD. 211 sider 

Guide til at rejse i Paris med børn. 

Bogen kan bruges af alle, der 

ønsker at være turist i Paris på 

en billig måde og samtidig opleve 

byen med børn.

46.4 Vestkysten

Vestkystruten cykelguide. 
National cykelrute N1: 560 km / 
12 etaper - Rudbøl til Skagen

Dansk Kyst- og Naturturisme. 156 sider

Der vises nye sider af den natio-

nale cykelrute, N1, der også er 

kendt som Vestkystruten. Udover 

at guide cykelglade gæster, skal 

bogen gøre ruten mere overskuelig 

og samtidig fremhæve de mange 

oplevelser der findes langs den 

jyske vestkyst.

47.5

Tog & mad i Italien. 
En rejse for alle sanser

Turbine. 184 sider

En anderledes rejsebog om Italien, 

der udelukkende handler om at 

rejse med tog. Med tips til mad og 

naturoplevelser i de større og min-

dre byer undervejs. For rejsende, 

der har lyst til at (gen)besøge 

Italien på en anden måde.
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Natur, klima og miljø

57.1

Planternes manifest. Forsvar for 
en tavs livsform

Gyldendal. 303 sider

Yderst interessant læsning om 

planternes hemmelige liv. Når du 

har læst bogen, ønsker du næppe 

at betræde græsset, og da slet 

ikke med sko. Humoristisk og klog 

populærvidenskab for alle der inte-

resserer sig for verden omkring os.

58.04

Naturens vidundere. 
Fantastiske skabninger

Gyldendal. 153 sider

Gå på opdagelse i den officielle 

håndbog til en fantastisk udstil-

ling på Natural History Museum i 

London, og mød både trolddomsver-

denens magiske væsener og de lige 

så utrolige dyr fra virkeligheden.

Mad og drikke

61.38

Sænk dit kolesterol. 
30 dage med ekstra hjertevenlig 
antiinflammatorisk kost

Politiken. 288 sider

Få viden om og massevis af inspi-

ration til, hvordan du kan ændre 

din kost og dermed sænke koleste-

roltallet. For alle der har interesse 

i kolesterol, både dem der ønsker 

at forebygge og dem som har brug 

for at sænke kolesteroltallet her 

og nu.

64.1

Ingemann, Ditte

Solo. Måltider til det lille køkken
Grønningen 1. 142 sider

Selv om man er alene, er der ingen 

grund til ikke at gøre noget ud 

af maden og af måltidet. I denne 

kogebog er der opskrifter på dejlig 

aftensmad, og alle opskrifter er 

beregnet til én person.

64.1 

Klub Vollmer. 
En levende kogebog

Politiken. 215 sider

Kører du i ring med de samme 

middagsretter, så hop ombord i 

Klub Vollmer, og få ny inspiration 

til både køkken og middagsbord.

64.1

Oliver, Jamie

Sammen
Lindhardt og Ringhof. 357 sider

Den engelske stjernekok Jamie 

Oliver sætter her fokus på målti-

det som anledning til de sociale 

sammenkomster, som mange har 

savnet under corona-pandemien. 

Flot kogebog til alle, der holder af 

at invitere gæster, og som gerne vil 

inspireres.

64.1

Severin, Signe 

Fra mælkekind til madøre. 
Nem fingermad til baby

Grønningen 1. 156 sider

Informativ bog om babymad, der 

indeholder opskrifter på over-

gangsmad til baby.

64.1

Villanova, Thibaud

Den store Asterix kogebog. 
40 opskrifter inspireret af de 
gæve galleres rejser i antikkens 
verden

Cobolt. 143 sider

Den perfekte kogebog til alle der 

har fulgt de gæve galleres eventyr 

gennem mange år. For madglade 

tegneseriefans i alle aldre

64.1

Vladimir, Timm

Vinterkogebog
Alpha. 301 sider

Hvilke retter vil en kok anbefale til 

årets kolde måneder? Sultne og 

madglade læsere kan her få svar 

og inspiration til at gøre kokken 

kunsten efter.
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64.101

Gregers Andersen, Liselotte Kira 

Fremtidens køkken
DreamLitt. 225 sider

Få inspiration til fremtidens 

bæredygtige køkken og lær at lave 

mad af rester i stedet for at smide 

dem ud. 

64.11

Arleth, Mette

Lav mad i det fri
Muusmann. 196 sider

Lækre madopskrifter og tips til 

udflugten for dig, der skal på van-

dretur, fisketur eller bare ud og 

nyde den fri natur.

64.12

Blomsterberg, Mette J.

Tærter
Gyldendal. 345 sider

Kunstfærdige tærter - salte og 

søde. Alle vil kunne finde en favo-

rit eller ti. Der er både enkle og 

avancerede opskrifter, så uanset 

køkkenevner kan man lykkes med 

en tærte.

64.12

Jensen, Ditte Julie

Vores bagefabrik. Bagning med 
børn til højtid og fest

Gyldendal. 154 sider

Skab bagetraditioner for dine børn 

med inspiration fra Ditte Julie, som 

er kendt fra "Den store Bagedyst". 

Bogen kan bruges af familier, der 

ønsker fokus på at skabe traditio-

ner, nærvær og hygge.

64.12

Wærens, Frederikke 

Salty baking moments. Det læk-
reste bagværk fra det salte køk-
ken af @frederikkewaerens

Grønningen 1. 215 sider

Opskrifter på det lækreste bagværk 

fra det salte køkken til hverdag og 

fest. Henvender sig til dem, som 

gerne vil servere lækkert hjemme-

bagt bagværk

64.15

Skov, Camila

Billig mad på dyre tallerkener. 
En kærlighedserklæring til 
vegetarisk budgetmad

Grønningen 1. 172 sider

Lækre opskrifter og gode spa-

retips til vegetarer, der tænker på 

budgettet, men ikke går på kom-

promis med smagen og råvarerne. 

Inspiration til hverdagen med og 

uden gæster til alle madelskere.

64.17

Oliven & olivenolie. 
Opskrifter fra køkkenet på 
Garden of Lemons

Muusmann. 280 sider

Nogle elsker oliven og olivenolie, 

andre hader det. Denne kogebog er 

til dem, der elsker at lave mad fra 

Middelhavsområdet med masser af 

oliven og olivenolie.

64.18

Chokoladesucces. Fyldte 
chokolader, flødeboller, kager

Politiken. 152 sider

Hvis du vil lykkes med chokola-

detemperering og -støbning kan 

"Chokoladesucces" blive din nye 

bedste ven. Bogen er til alle, der 

har interesse og tålmodighed - og 

basisudstyret i orden. Til gengæld 

får du grundig trin-for-trin-vejled-

ning til at opnå virkelig impone-

rende resultater.

64.18

Lorang, Louise

Konfekt
Lindhardt og Ringhof. 142 sider

Inspiration til konfekt, som hel-

digvis kan spises hele året. Både 

store og små kan hjælpe til, når 

godterne skal fremstilles. Mange af 

opskrifterne er egnet til veganere.
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Hjemmet og haven

63.67

Hallgren, Anders

Min bedste aktiveringsbog. 
Mental træning for hunde

Tro-fast. 169 sider

Hunde har brug for både fysisk 

og mental motion for at trives. 

Gennem daglig mental aktivering 

kan man forebygge problemadfærd 

og få en mere harmonisk og glad 

hund. Bogen fortæller om hundens 

psyke og naturlige behov og giver 

idéer til øvelser og aktiviteter.

Sy, strik og krea

64.65

Westh, Charlotte Kofoed

Nordisk babyhækling. 
Monteringsfrie modeller til de 
mindste

Turbine. 234 sider

Superfine hæklede opskrifter på 

børnetøj og tilbehør. Bogens fem 

sværhedsgrader gør projekterne 

tilgængelige for alle med interesse 

for hækling.

66.62

Munk, Vibeke

Plantefarvning. Kom nemt i gang
Koustrup. 93 sider

Naturens farver er bare smukkere 

og mere miljøvenlige end de kemi-

ske farver. Planterne til farvning 

er nemme at indsamle i naturen - 

nogle kan også dyrkes i haven eller 

købes tørrede. Bogen giver en nem 

og overskuelig indføring i at plan-

tefarve med naturens planter.

Kunst, arkitektur 
og design

76.41

Toftegaard, Kirsten

Marie Gudme Leth - en pioner i 
dansk stoftryk

Strandberg Publishing. 239 sider

Pragtfuldt og helstøbt værk, der 

hylder den danske pioner i dansk 

stoftryk, Marie Gudme Leth. 

Sport

79.64

Ottesen, Jeanette

Fri
Gyldendal, 281 sider

Elitesvømmer Jeanette Ottesens 

hudløse ærlige beretning om en 

lang karriere i svømningens tegn. 

Læs om opture, om nedture og om 

en travl hverdag med elitesvøm-

ning som omdrejningspunkt.

Historie

32.61 

Munch, Lene Nørgaard 

Hilsen fra Amerika. Historien 
om de danske udvandrere og 
deres postkort, billeder og breve

Turbine. 222 sider

Et stykke dansk udvandringshi-

storie fortalt gennem postkort og 

breve. 

46.3 

Fabricius, Hanne

Københavns forunderlige 
historie. Liv, lyst og lort fra old-
tid til nutid

Turbine. 339 sider

Tag med til København fra oldtid 

til nutid. Kom med ind i de skumle 

baggårde eller tag med på jazzklub 

eller hvad med et horehus, denne 

bog kan det hele. 

61.612

Brøndum, Kristian 

Pestens tid. Sygdom, samfund 
og behandling, 1100-1711

Columbus. 167 sider

Pestens tid er en bog om sygdoms- 

og epidemihistorie. Gennem fem 

kapitler undersøger bogen, hvor-

dan sygdomme har haft betydning 

for samfundet, mennesket og dets 

forestillingsverden. Bogen stiller 

spørgsmål, som placerer sygdoms-

opfattelse, behandling, videnskab 

og epidemibekæmpelse i en bre-

dere historisk sammenhæng.
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61.612

Thiedecke, Johnny

De sorte svaner. Epidemiernes 
Danmarkshistorie

Pantheon. 191 sider

De sorte Svaner handler om de 

store epidemier i historien, der 

uventet rammer med vidtrækkende 

konsekvenser for det enkelte men-

neske og samfundene.

90.1

Høystad, Ole Martin

Sjælens historie. 
Fra antikken til vores tid

Gyldendal. 429 sider

En gennemgang af sjælens historie 

fra antikken til i dag. Bogen bely-

ser, hvordan ideen om sjælen er 

opstået, og hvordan dens betydning 

udvikler sig fra antikken til i dag. 

For læsere med interesse for histo-

rie, filosofi, religion, psykologi og 

kulturhistorie.

91.15

Varberg, Jeanette

Urtid. Historien om Danmark fra 
stenalder til vikingetid

Gad. 320 sider

De seneste årtiers naturviden-

skabelige gennembrud har gjort 

os klogere på vores historie, som 

Jeanette Varberg her tager under 

kærlig behandling med fokus på 

perioden fra stenalder til afslutnin-

gen af vikingetiden. 

94.41

Tyskerne og nazismen
Columbus. 174 sider

Tyskerne og nazismen er historien 

om Det Tredje Rige fra nazisternes 

magtovertagelse over verdens-

krigens rædsler til undergangen 

i 1945. Men det er også historien 

om, hvordan tyskerne har bearbej-

det den nazistiske arv, og hvilken 

rolle den spiller den dag i dag.

95.03

Union eller undergang. Kampen 
for et forenet Skandinavien

Gad. 631 sider

En skandinavisk forbundsstat blev 

aldrig til virkelighed. Her viser to 

historikere, hvordan det var tæt på 

at lykkes, bl.a. gennem hemmelige 

forhandlinger, udkast til en fælles 

traktat og planer om at bortføre 

det danske kongehus til Sverige.

96.71

Kofoed Poulsen, Thomas

Russertiden. De sidste vidner. 
Bornholm 1945/1946

Brian Christensen. 208 sider

Detaljeret beretning om de 

11 måneder i 1945-1946, 

hvor Bornholm var besat af 

Sovjetunionen. For interesserede 

i 2. verdenskrig og Danmarks 

historie.

Biografier og 
erindringer

78.9061

Tofte, Marianne

Keld & Hilda. Par nr. 1
Muusmann. 209 sider

En fotobiografi om Keld og Hilda 

Heicks liv fra barndom til nutid.

99.1

Utzon, Mette Vibe

Vi ku' det hele. 
Syv beretninger om levet liv

Gyldendal. 222 sider

Syv kendte karrierekvinder over 

70 fortæller om alderdommen 

og livets mange valg. Bogen kan 

læses af alle med interesse for 

dansk kvindehistorie.

99.1

Østlund, Bo

Modne mænd 3
Heatherhill. 361 sider

15 kendte danske mænd fortæller 

hudløst ærligt - som modne mænd 

tør - om bl.a. kvinder, kærlighed og 

begær, om alderdommen og krop-

pens forfald, om troen, døden og 

om meningen med livet.
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99.4 Brøgger, Suzanne

Brøgger, Suzanne

En forfatters dagbog 2010-2020
Gyldendal. 424 sider

Suzanne Brøggers dagbogsnotater 

i perioden 2010 til 2020 er til læse-

re, der er interesseret i forfatterens 

personlige liv, markante synspunk-

ter, samt i hendes engagement i 

det kulturelle miljø.

99.4 Capelle, Mirjam

Capelle, Mirjam

Min sjæls vandmærke. 
En jødisk slægtsfortælling

Kristeligt Dagblad. 252 sider

Psykolog Mirjam Capelle har altid 

vidst, at hun har en jødisk familie-

baggrund, men hun har også haft 

en fornemmelse af, at der hviler 

en mørk skygge over hendes liv. 

Det forsøger Capelle at finde bag-

grunden for ved at fortælle om sin 

slægts historie. 

99.4 Christensen, Bjarne

Christensen, Bjarne

Store Bjarne. Mennesket bag 
gadegeneralen

ImpactPress. 330 sider

Når man står i forreste geled som 

politimand under en demonstra-

tion, skal man forvente at man 

får kastet noget i hovedet. Bjarne 

Christensen er en af dem der gik 

forrest og fik knubsene. 

99.4 Frederik. IX. konge af Danmark

Frederik i flåden. Kronprins, 
konge og søofficer

Gad. 200 sider

Kronprins, konge, sekondløjtnant 

i Søværnet. Læs her om kong 

Frederik 9.'s lange liv på havet og 

bliv en smule klogere på, hvad der 

drev ham, både som menneske og 

som regent. 

99.4 Graae, Jutta

Engholm Michelsen, Trine

Storfyrstinden. Besættelsens 
magtfulde, men ukendte 
frihedskæmper Jutta Graae

People's. 327 sider

Jutta Graae med dæknavnet 

Storfyrstinden, spillede en afgø-

rende rolle i modstandsarbejdet og 

som kontaktperson til England og 

Sverige under 2. verdenskrig.

99.4 Heick, Annette

Heick, Annette

Datteren
Gyldendal. 343 sider

Annette Heick fortæller om sit liv, 

fra hun som barn turnerede rundt 

med sine forældre, til hun i fyr-

rerne fik opfyldt sine drømme om 

musik og sang. 

99.4 Isam B

Isam B

Fædreland
Gyldendal. 319 sider

Rapperen Isam Bachiris fortælling 

om fædre og sønner, om musik-

ken og om at finde vej mellem to 

kulturer. 

99.4 Juel, Jens

Jens Juel 
- en europæisk mester

Grønningen 1. 389 sider

Maleren Jens Juel (1745-1802) er 

en af de største skikkelser i dansk 

kunsthistorie. Med et udvalg af 

artikler, og et stort billedmateriale, 

kommer vi tæt på ham. Til dem 

med interesse i dansk kunsthisto-

rie, og mere specifikt til dem med 

interesse i portrætmalerier.

99.94 Kennedy

Agner Pedersen, Anders 

Kennedy. Historien om USA's 
største politiske dynasti

Lindhardt og Ringhof. 381 sider

Ingen familie er ligeså ensbety-

dende med USA som Kennedy-

familien. En familie fyldt med 

succeser og stor sorg. Anbefales 

til interesserede i USAs historie og 

Kennedy-familien.

99.4 Kessler, Linse

Linse og Didde. 
Møgkællinger har det sjovere

Politiken. 350 sider

Bramfri samtalebog, hvor ven-

inderne Linse Kessler og Didde 

Skjelmose, der er kendt fra reali-

tyshowet "Familien på Bryggen", 

fortæller om deres liv. 
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99.4 Laursen, Georg

Agent for Lenin og Stalin. 
En dansk malers utrolige liv

Kristeligt Dagblad. 348 sider

Portræt af den danske maler 

Georg Laursen, der viste sig at 

være agent for Lenin og Stalin. Det 

er fortællingen om en mand, der 

radikaliseret af tidens polarisering, 

kom til at færdes i hemmelige dele 

af det sovjetiske system.

99.4 Leth, Jørgen

Leth, Jørgen

Mine film
Gyldendal. 204 sider

Erindringsbog, hvor Jørgen Leth 

tænker tilbage på, da han lavede 

sine forskellige film. Med erin-

dringsglimt om, da han fik idéerne, 

hvor han var og hvordan idéerne 

blev realiseret. For interesserede i 

Jørgen Leths film.

99.4 Magnussen, Kevin

Magnussen, Kevin

Alt eller intet. Mine år i Formel 1
Lindhardt og Ringhof. 286 sider

Om racerkøreren Kevin 

Magnussens foreløbige karriere. 

Om årene i Formel 1, og om kam-

pen for at nå dertil. 

99.4 Margrethe. II. dronning af 

Danmark

Larsen, Thomas

Monark og menneske. Fjorten 
fortællinger om dronning 
Margrethes 50 år som regent

Gyldendal. 399 sider

Beretninger om dronning 

Margrethes 50 år som regent. 

Fortællingerne veksler mellem 

hendes passion for kunst, kultur og 

historie, regenten som forbillede 

og bærer af traditioner og dronnin-

gens rolle og opgaver som regent. 

99.4 Margrethe. II. dronning af 

Danmark

Margrethe. II. dronning af Danmark

Undervejs. Erindringer 1940-
1972

Politiken. 448 sider

Erindringsbog om dronning 

Margrethe, der beskriver tiden fra 

barndommen til og med hendes 

kroning, fortalt af dronningen selv 

til Tom Buk-Swienty. 

99.4 Mørck Larsen, Dorin

Bankrøver. Historien om 
Danmarks mest berygtede 
bankrøverbande

Momenta. 235 sider

Kom helt tæt på en dansk bankrø-

verbande i denne insiderfortælling 

fra et medlem af den beryg-

tede bande, som kaldte sig PIC 

(Partners In Crime). 

99.4 Nagel, Petra

Nagel, Petra

Ting, jeg har lært, da det var for 
sent. En feltguide til voksenlivet

Lindhardt og Ringhof. 303 sider

Tv-værten Petra Nagel kigger tilba-

ge på sit liv og den usikkerhed, der 

altid har været hendes følgesvend. 

Hun fortæller ærligt, humoristisk 

og til tider tåkrummende pinligt, 

om alt det hun gerne ville have 

vidst, da hun var 20 år. 

99.4 Schmeichel, Peter

Schmeichel, Peter

One. Min selvbiografi
Politiken. 403 sider

Verdens måske bedste målmand, 

Peter Schmeichel, beretter om sin 

imponerende karriere på fodbol-

dens absolutte topplan. 

99.4 Schwartz, Malene

Schwartz, Malene

Kan hun selv gå herhen?
Grønningen 1. 137 sider

Om at blive gammel i en ny tid med 

alt, hvad det indebærer: Savnet 

af en elsket, udfordringerne ved 

moderne teknik og en hukommelse 

med huller i. 
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99.4 Sparre, Sixten

Lindhe, Kathinka 

Sixten og Elvira. 
Historien om et mord

Gad. 219 sider

Historien om Sixten Sparre og den 

unge Elvira Madigan fortalt af en 

slægtning. Bogen giver en grundig 

gennemgang for dem der ikke ken-

der til historien og ny information 

om myten til kenderne.

99.4 Terkelsen, Ulla

Terkelsen, Ulla

Øst for Paradis
Politiken. 237 sider

Ulla Terkelsens hjerte banker for 

østeuropæerne - følg med på hen-

des rejse bag jerntæppet. Bogen 

kan læses af alle med interesse for 

østblokken og for Ulla Terkelsen 

som person.

99.4 Willerslev, Rane

Willerslev, Rane

Mit magiske træ og andre 
fortællinger om naturens kraft

Grønningen 1. 179 sider

Rane Willerslevs betragtninger og 

følelser om fænomener i primært 

den danske natur.

99.4 Øster, Jacob

Øster, Jacob

Gennem alle verdens lande. 
Beretninger fra et eventyrligt 
rejseliv

Turbine. 483 sider

Jakob Øster har som den yngste 

dansker nogensinde besøgt alle 

verdens lande og kontinenter. Kom 

med ind i en verden af eventyrlige 

rejser og få gode råd til at rejse ud.

Nye e-bøger fra 
eReolen.dk
Se på dit biblioteks hjemmeside, 

hvor mange e-bøger du kan læse 

hver måned.

James, P.D.

Serien Adam Dalgliesh
Gyldendal

Bind 1-14

Adam Dalgliesh er en fiktiv hoved-

person og kriminalkommissær 

i den britiske roman-række og 

tv-serie af samme navn, skrevet af 

forfatteren P.D. James.

Seethaler, Robert

Sidste sats
Olga

Kort roman, der tager udgangs-

punkt i komponisten Gustav 

Mahler. Om bord på et skib fra New 

York til Europa tænker han tilbage 

på dele af sit liv. Han ved, at det er 

hans sidste rejse. 

99.4 Kouchner, Camille

Kouchner, Camille

La familia grande
Grif

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. 

Film og tv-serier 
på dvd og Blu-Ray

Berlin Alexanderplatz 
(Ved Burhan Qurbani)

Scanbox Entertainment. Dvd-video. 175 min.

Francis er flygtet til Europa fra 

Vestafrika i drømmen om et bedre 

liv, men i storbyen Berlin er han ale-

ne og sårbar. Da pusheren Reinhold 

får fingre i ham, tvinges Francis til at 

se sine dæmoner i øjnene. 
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The father
Angel. Dvd. 97 min.

Den aldrende Anthony har 

Alzheimers, men bliver passet 

godt af sin datter Anne. Som 

sygdommen bliver mere og mere 

fremskreden, må hun træffe et 

svært valg.

Free guy
Walt Disney Studios Home Entertainment. 

Dvd. 110 min.

Guy lever i et computerspil som 

baggrundsfigur - det ved han bare 

ikke! Da han finder ud af, at han 

bare er pixels skabt af en pro-

grammør, begynder det helt store 

eventyr. Krydsning mellem action, 

komedie og fantasy/science fiction.

Minari
Scanbox Entertainment. Dvd. 110 min.

Det koreanske par Jacob og 

Monica er flyttet fra Sydkorea til 

USA for at skabe sig et bedre liv, 

men de har helt forskellige visioner 

for fremtiden. Et varmt drama om 

at finde sig selv i det fremmede. 

Film på Filmstriben.dk
Se på dit biblioteks hjemmeside, 

hvor mange film du kan se hver 

måned.

First cow
Nonstop Entertainment. 117 min.

Baseret på romanen: Jon Raymond: 

The half-life

To venner begynder at stjæle mælk 

fra en ko, så de kan bage de mest 

pragtfulde kager. Men hvad sker 

der, hvis ejeren af koen opdager 

det? Et stille drama, en realistisk 

western, til et voksent publikum.

Herself
Mis. Label. 93 min.

På flugt fra sin voldelige ægte-

mand forsøger Sandra at give sine 

to døtre et sikkert hjem. Drømmen 

om at bygge sit eget hus tager 

form, men det synes næsten umu-

ligt, når man hverken har penge 

eller byggeerfaring. 

Once upon a forest
Smile Entertainment. 78. Min

Filmen inviterer tilskueren til en 

aldrig før set verden af naturlig 

undren og svimlende skønhed. 

For første gang vil vi være i stand 

til at se en regnskov vokse foran 

vores øjne

SPIL

Just dance 2022 
Ubisoft. Playstation 4 og 5, Nintendo Switch 

og Xbox Series X

"Just dance" er tilbage i en 

2022-udgave med 40 nye tracks 

fra bl.a. Billie Eilish, The Weeknd, 

Ariana Grande og Imagine 

Dragons. Et farverigt og sjovt spil 

for alle danseglade børn, unge og 

voksne.

KeyWe
Sold Out. Playstation 4

Du skal styre de to kiwi-fugle Jeff 

og Debra, som har taget et udfor-

drende job som postarbejdere.

A plague tale - innocence
Focus Home Interactive. Playstation 5

Stealth-adventure-spil hvor man 

følger pigen Amicia og hendes 

brors rejse gennem et af historiens 

mørkeste kapitler. For dem der kan 

lide gribende historiefortælling og 

en smule gys i deres adventurespil.

Riders republic 
Ubisoft. Playstation 4

Ræs på mountainbike, snescoo-

ter, ski og snowboard eller med 

wingsuit og jetpack alene eller 

sammen med andre på tværs af 

flere af USAs flotteste nationalpar-

ker, og kæmp dig op til at blive en 

legendarisk ekstremsportsudøver i 

"Riders republic". 
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