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DANSKE ROMANER

Balk-Møller, Kajsa

Ensomhedens interval
Møllegades Boghandel. 101 sider

Poetisk kortroman om en piges 

sommer med familien, hvor hun 

keder sig og finder på at kalde 

sig Haha. Snart overtager Haha 

hendes fantasi og virkelighedsop-

fattelse.

Christensen, Jeppe Krogsgaard

De sidste 10 eller 11 dage i 
Magnus Saxtorphs sælsomme 
og ulykkelige liv

Silkefyret. 151 sider

Den ældre litteraturanmelder 

Magnus Saxtorph er blevet fyret og 

lever et dobbeltliv for at forskåne 

sin syge kone for sandheden. 

Familiehistorie og en kritisk kom-

mentar til livet på avisernes kultur-

redaktioner.

Ellermann, Martin

Arbejdsliv
Byens. 203 sider

Med to dage til deadline er der 

travlt på kontoret, men romanens 

hovedperson - en desillusioneret 

skribent - kan ikke samle tankerne 

om arbejdet. De kredser i stedet 

om hans egen karriere, ledelsens 

måde at bedrive ledelse på og kol-

legernes evne til at navigere i det.

Frost, Lars

De forenede - a constitutional
Gyldendal. 332 sider

Eksperimenterende og genrebry-

dende roman om mænd, kvinder, 

parforhold og familieliv for læsere 

af ny dansk prosa.

Halse, Sven

Og stormfloden kom
Sydhav. 483 sider

Historisk roman om fire gene-

rationer af mennesker og deres 

kamp for at holde vandet væk fra 

markerne omkring Rødby Fjord på 

Lolland.

Hastrup, Rasmus

Ur
Screaming Books. 222 sider

Filosofisk, fabulerende og eventyr-

lig roman om menneskers kreative 

evner til at bidrage til skabelsen af 

verden, men også til at forårsage 

dens undergang.

Holst, Hanne-Vibeke

Kriger uden maske
Gyldendal. 564 sider

Biografisk roman om kunstneren 

Sonja Ferlov Mancoba og hendes 

vej mod at finde sin personlige og 

kunstneriske stemme i 1930'ernes 

og 1940'ernes København og Paris.

Juhl, Pernille

Mathilde & Andreas
People's. 393 sider

Danske Mathilde nyder det frie 

ungdomsliv i 1960'erne, mens 

Andreas' tilværelse i Østberlin er 

stærkt begrænset af Stasi. På en 

rejse til Østberlin i 1961 mødes 

de, og det slår gnister. Men lan-

degrænser og ideologier spænder 

ben for kærligheden.

Pilmark, Søren

Varieté - Eva og Anna
Politiken. 622 sider

2. del af Varieté

Laurits er alenefar til den nu 10 år 

gamle Valdemar. Eva bliver ansat 

på teatret, og Laurits og hun for-

elsker sig. Men Eva bærer på en 

mørk hemmelighed.
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Vorm, Tonny

Spor i sneen
Politiken. 311 sider

Romanen baserer sig på vir-

kelige hændelser og tager sit 

udgangspunkt i krigsopgøret i 

Nordøstgrønland i 1943 - den 

glemte kamp mellem Danmark 

og Tyskland om en af de vigtigste 

vejrstationer, tyskerne ville erobre 

for enhver pris.

UDENLANDSKE 
ROMANER

Aarø, Selma Lønning

Privatlivets fred
Straarup & Co. 406 sider

Forfatteren bliver veninde med 

kvinden X og fascineres af hendes 

historie. Hun beslutter at skrive en 

autofiktiv bog med udgangspunkt i 

venindens oplevelser.

Almeida, Djaimilia Pereira de

Mit hår
Aurora Boreal. 129 sider

Historien om et genstridigt hår bli-

ver i denne slanke roman synonymt 

med en årelang erkendelses- og 

identitetsrejse for en portugisisk-

angolansk kvinde. Essayistisk, 

aktuel, delvis selvbiografisk roman 

om at have en flerkulturel bag-

grund.

Barmen, Ane

Far var næsten på Woodstock
Straarup & Co. 359 sider

Theis og hans voksne datter Ruby 

er gledet langt fra hinanden og 

kæmper med hver deres egne 

udfordringer. Men måske tingene 

kan blive anderledes og måske 

man kan starte forfra.

Belim, Victoria

De røde sirener 
- en ukrainsk familiehistorie

Klim. 302 sider

I kølvandet på den russiske inva-

sion af Krim-halvøen i 2014 tager 

forfatteren tilbage til Ukraine for at 

dykke ned i sin familiehistorie, som 

indeholder forsvindinger og hem-

meligheder.

Broder, Melissa

I fiskens tegn
Falco. 376 sider

En absurd, humoristisk roman om 

40-årige Lucy, der forlader sin 

kæreste og sit liv i Phoenix. På sin 

hovedløse jagt efter at finde kær-

ligheden igen, får hun sine erotiske 

længsler opfyldt i mødet med hav-

manden Theo.

Ekman, Kerstin

Ulvespring
Gyldendal. 202 sider

70-årige Ulf Norsttig lever et stille, 

lykkeligt liv tæt på naturen med sin 

kone, hund og de lokale jagtven-

ner. Men et kort møde med en ulv 

i skoven får Ulf til at se på sit liv 

og forholdet til naturen med andre 

øjne.

Emezi, Akwaeke

Vivek Ojis død
Rebel With a Cause. 249 sider

Vivek Ojis korte liv og brutale 

død er omdrejningspunkt for en 

kalejdoskopisk fortælling om sorg, 

tab, ensomhed og om at være 

anderledes.

Fernández, Nona

Twilight zone
Jensen & Dalgaard. 232 sider

Doku-roman om den politiske vold 

i Chile, om forsvindinger, dødsfald, 

aktivisme, mod og erindring.

Johansen, Inghill

Dette er G
Skjødt. 163 sider

Velskrevet, kort roman om familie, 

hjemstavne og steder. I et poetisk, 

beskrivende sprog fortæller hoved-

personen sin families historie, 

centreret om dalen G, hvor de har 

boet i flere generationer.
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Griffis, Gigi

Kejserinden
People's. 341 sider

Østrig-Ungarn, 1853. Den rebelske 

Elisabeth forelsker sig i kejser 

Franz Joseph og må finde ud af, om 

ægte kærlighed kan sejre over intri-

ger, pligter og regler ved hoffet.

González, Tomás

Tiden ved Stillehavet
Aurora Boreal. 310 sider

Smuk colombiansk roman om radi-

ologen Ignacio og hans store fami-

lie, der rejser til Stillehavskysten 

for at se på hvaler. År senere kig-

ger Ignacio tilbage på denne som-

mer og blandet med tilbageblik på 

familielivet siden barndommen, 

fortæller han familiens historie.

Hogan, Ruth

Måske danser vi i morgen
North Publishing. 348 sider

Masha har mistet sin søn og 

er forstenet i sorg. Kun hendes 

hund og en morbid fascination af 

druknedøden holder hende i gang. 

Men et møde med to helt særlige, 

excentriske kvinder får hende til at 

turde leve igen.

Kampe, Lea

En engel i Warszawa
Gutkind. 361 sider

Irena arbejder officielt på social-

kontoret i Warszawa, men benytter 

sine forbindelser til at smugle mad 

og medicin ind i den jødiske ghetto, 

hvor også hendes store kærlighed 

Adam er interneret.

Klahn, Jürgen

En sidste hilsen
Falco. 340 sider

Vera Mejnert har fået jobbet som 

klosterforvalter på Ørslev kloster. 

Men hun har sin egen private 

agenda i forhold til klosteret, som 

spiller en central rolle i hendes 

families historie.

Lagioia, Nicola

De levendes by 
- en sand historie om mordet 
der rystede Rom

People's. 463 sider

I 2016 i Rom bliver en 23-årig ung 

mand offer for et afstumpet mord. 

Som true crime-læser kan du tage 

med forfatteren på en rejse, hvor 

han med fiktionens kraft tvinger 

mørke sider af Rom frem i lyset.

Le Tellier, Hervé

Alle lykkelige familier
Bobo. 196 sider

Velskrevet biografisk roman af og 

om den franske forfatter Hervé 

Le Tellier. Med ironisk distance 

og underspillet humor fortæller 

forfatteren om sit familieliv i Paris i 

1960'erne og 1970'erne.

Morris, Heather

Tre søstre
Aronsen. 439 sider

Tre jødiske piger fra Slovakiet 

ender under 2. verdenskrig i kon-

centrationslejr. De har lovet deres 

far og hinanden altid at holde 

sammen, men er det muligt under 

lejrens umenneskelige vilkår, hvor 

bare det at overleve er næsten 

umuligt?

Sanyal, Mithu

Identitti
Straarup & Co. 490 sider

Nivedita blogger under navnet 

Identitti og studerer hos den 

kendte underviser Saraswati. Alting 

bliver vendt på hovedet, da det 

viser sig at Saraswati ikke har den 

etniske og kulturelle baggrund, 

som hun har påstået.
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Silvestri, A.

Für Elise
Brændpunkt. 208 sider

På en skriveworkshop stilles for-

fatter August Fischer et spørgsmål, 

der brænder sig fast i hans hjerne. 

Kvinden, Elise, der stiller spørgs-

målet, opsøger senere August igen, 

og denne gang har hun brug for 

hans hjælp.

Smith, Wilbur A.

Titanernes krig
Lindhardt og Ringhof. 390 sider

8. del af Egypten-serien

Egypten lider under den blodige 

krig mod det mægtige Hyksos-folk. 

Faraoens rådgiver Taita beslutter 

sig for at sende spionen Piay ud på 

en dristig mission for at danne nye 

allierede. Det bliver en rejse fuld af 

oplevelser med den farligste fjende 

lige i hælene.

Stuart, Anna

Dyrepasseren i Berlin Zoo
People's. 335 sider

I 1944 prøver Katharina at passe 

på Berlins zoologiske haves dyr 

og mennesker, mens bomberne 

falder ned over byen. I 2019 prøver 

Bethan at løse et familiemysterie 

med tilknytning til Berlin Zoo.

Sæterbakken, Stig

Sauermugg
Silkefyret. 223 sider

En rejse ind i fortvivlelsens misan-

tropiske mørke i mødet med egen 

utilstrækkelighed. En roman fyldt 

med kulsorte tanker om livet, holdt 

oppe af en stringent vilje til gal-

genhumor og provokation. Dyster 

norsk nyklassiker.

Wells, Martha

En dræberbots dagbog 
- kritisk tilstand

Delphiki. 167 sider

På en fjern planet i en fjern fremtid 

møder vi den følsomme cyborg, der 

kalder sig selv "dræberbot". Da der 

sker noget mystisk, må cyborgen 

træde i karakter.

Yan, Lianke

Solens død
Klim. 383 sider

Li Niannian er 14 år og bor med 

sine forældre, der ejer en begravel-

sesforretning i landsbyen Gaotian, 

hvor mange indbyggere er begyndt 

at gå i søvne.

Yanagihara, Hanya

Til paradis
Politiken. 729 sider

Tresporet roman, der udspiller sig i 

årene 1893, 1993 og 2093. For hver 

historie mødes de to personer, 

David Bingham og Charles Griffith, 

i nye overraskende konstellationer 

og synes forbundet på tværs af tid 

af såvel kærlighed som smerte.

DANSKE KRIMIER

Blædel, Sara

Elins død
Politiken. 333 sider

En Louise Rick-krimi

Louise Rick og rejseenheden P13 

bliver kaldt ud til et dødsfald på 

den lille ø Aarø, der umiddelbart 

fremstår som et uheld.

Egholm, Elsebeth

Så mange liv
People's.155 sider

Dicte Svendsen finder en livløs 

krop i Aarhus Å, en lokal restau-

ratør har været savnet i flere 

dage og rygterne svirrer. Udgives i 

anledning af 20-året for den første 

Dicte Svendsen-krimi. Kriminovelle 

i seks kapitler.
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Faber, Kim

Skyggeriget
Politiken. 365 sider

I Aalborg bliver et kraftværk udsat 

for terror. I København bliver kli-

maministerens søn dræbt. Kan der 

være en sammenhæng mellem 

sagerne, som politimanden Martin 

Juncker bliver indblandet i privat?

Hammer, Lotte

Pigen fra Liberty
People's. 568 sider

2. del af Dengang i Berlin

Historisk krimi fra Berlin i perioden 

1945-48. En række mord på sorte 

mænd skal opklares, og det bliver 

nødvendigt for den tidligere Kripo-

kommissær Johann Braunmann at 

træde til.

Højrup, Claus Mørkbak

Mordet ved Tjernobyl
Byens. 466 sider

Under atomulykken ved Tjernobyl 

i 1986 jagter Kommissær Koso 

seriemorderen Kannibalen. I 2016 

bliver der begået et nyt mord, der 

minder om Kannibalens værk.

Jønck, Christine

De udødelige dobbeltmord
Roots & Wings. 463 sider

Da kriminalkommissær Victoria 

Steen finder en stor mængde poli-

tirapporter fra efterforskningen af 

"Dobbeltmordet på Peter Bangs 

Vej", bliver hun nysgerrig. Kan 

Victoria opklare den berømte og 

uopklarede sag?

Kepler, Lars

Netspinderen
Gyldendal. 570 sider

En pakke med en tinfigur og en 

kompliceret gåde er det eneste, 

der kan stoppe seriemorderen, de 

kalder netspinderen. Joona Linna 

og Saga Bauer må i et kapløb 

med tiden se, om de kan nå frem 

til ofrene, inden morderen i pup-

pelignende sække opløser ofrene 

med syre.

Wiedemann, Finn

Svanesang
Brændpunkt. 225 sider

Krimi om den pensionerede efter-

forsker, Torben Juhl, der bliver 

involveret i et mystisk dødsfald i 

datterens kolonihave, hvor en kendt 

musiker findes død.

UDENLANDSKE 
KRIMIER

Connell, Michael

Ørkenstjernen
Klim. 337 sider

Krimiserien med Ballard & Bosch

Ballard og Bosch er tilbage, og 

denne gang kaster de sig over hele 

to uopklarede sager. Bosch ønsker 

desperat at opklare sagen om et 

drab på fire familiemedlemmer, og 

Ballard har brug for hans hjælp til at 

opklare nogle seriemord på kvinder.

Edvinsson, Anki

Havfruemordet
People's. 465 sider

2. del af krimiserien med Charlotte von 
Klint og Per Berg

Ungdomsvold, et drab på en hjem-

løs og en selvmordsbomber midt 

i Umeå sætter igen Charlotte von 

Klint og Per Berg på hårdt arbejde 

med at finde en fællesnævner.

Edvinsson, Anki

Sneenglen
People's. 356 sider

1. del af krimiserien med Charlotte von 
Klint og Per Berg

Første del af krimiserie med 

Charlotte von Klint og Per Berg i 

hovedrollen som opdagerpar. Et 

selvmord, et drab og en forsvunden 

teenager i den barske Norrlandske 

vinter presser dem på tid.

Ellis, Joy

Jagtet på marsken
Alpha. 424

3. del af krimiserien med Nikki Galena

Ikke længe efter at kriminalkom-

missær Nikki Galena er flyttet til-

bage til sit barndomshjem, styrter 

hendes gamle ven og nabo i døden. 

Er det selvmord eller skal det blot 

ligne et?
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Ellis, Joy

Mord på marsken
Alpha. 329 sider

1. del af krimiserien med Nikki Galena

Kriminalkommissær Nikki Galena 

bliver, sammen med sin ny makker 

Joseph Easter, sat til at finde en 

forsvundet kvinde. Samtidig leder 

hun også efterforskningen af en 

sag om en række voldsepisoder 

med unge iført masker.

Ellis, Joy

Skygger over marsken
Alpha 335 sider

2. del af krimiserien med Nikki Galena

En smuk forretningskvinde bliver 

fundet myrdet i en aflåst luksuslej-

lighed og der er ikke umiddelbart 

nogen spor at gå efter. Mens kri-

minalkommissær Nikki Galena og 

hendes hold forestår opklaringen, 

bliver politistationen udsat for 

en række episoder, som spreder 

skræk og rædsel.

Fellowes, Jessica

Mitfordskandalen
North Publishing. 379 sider

3. del af Mitfordmordene

1928. En tjenestepige fin-

des død under et selskab. 

Millionærarvingen Bryan frier til 

18-årige Diana Mitford. Ledsaget 

af Dianas kammerpige kaster de 

nygifte sig ud i en hvirvelvind af 

fornøjelser i Europas storbyer.

Frost, Janice

Døden ved havet
Jentas. 320 sider

I 1988 dør en ung kvinde. Sagen 

lukkes, da man tror, man har 

fundet morderen. Mere en 30 år 

senere bliver sagen, helt tilfældigt, 

åbnet igen. For var det den rigtige 

morder, der blev udpeget?

Häggström, Simon

Udnyttet
HarperCollins. 383 sider

Socialrealistisk krimi om to 

15-årige pigers rejse ind i en mørk 

underverden af prostitution og 

udnyttelse.

Jansson, Anna

Sølvkronen
People's. 314 sider

4. del af krimiserien med Maria Wern

En mand forsvinder fra færgen til 

Gotland. Senere dukker hans lil-

lefinger op i en plastikpose. Maria 

Wern bliver sat på sagen og bliver 

ret hurtigt klar over, at hans kone 

ved en del mere end, hun siger.

Ollikainen, A. M.

Containeren
Svane & Bilgrav. 312 sider

1. del af krimiserien med Paula Pihlaja

En fragtcontainer med et kvinde-

lig dukker op på en rig families 

ejendom, og kommissær Paula 

Pihlaja skal afdække mørke hem-

meligheder - i koncernfamilien og 

i sig selv.

Prose, Nita

Stuepigen
Svane & Bilgrav. 339 sider

Molly er stuepige på et fancy hotel. 

Da en prominent gæst findes død, 

indblandes hun i en speget affære, 

der både involverer narkosalg, 

genstridigt snavs og upålidelige 

personager. Charmerende og hyg-

gelig krimigåde, der vil underholde 

alle, der holder af indtagende og 

lidt specielle hovedpersoner.

SPÆNDINGSROMANER

Barclay, Linwood

Dybt at falde
Jentas. 460 sider

New York bliver ramt af elevator-

ulykker og mord. De forskellige 

hændelser hænger spektakulært 

sammen, og journalist Barbara 

Matheson er både professionelt og 

privat flettet helt ind i tragedierne.
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Bracker, Morten

Graven
Nordrose. 407 sider

1. del af Sectum

Kriminalpsykolog Mark Sander 

rodes ind i en sag om et bizart 

selvmord, en forsvundet kvinde og 

hendes 6-årige datter. Som efter-

forskningen skrider frem, bliver det 

tydeligt, at der er stærke og mysti-

ske kræfter indblandet. Snart jages 

Mark fra flere sider.

Cross, Georgina

Steddatteren
Lindbak + Lindbak. 353 sider

Hvordan kan en pige forsvinde 

sporløst fra familiens pool? 

Er der sket en forbrydelse? 

Hemmelighederne vælter ud af 

skabene i den ellers så pæne ame-

rikanske familie.

Donlea, Charlie

Tyve år senere
Jentas. 408 sider

Tv-vært Avery Mason kommer på 

sporet af en tyve år gammel mordef-

terforskning, hvor en prominent for-

fatter er blevet myrdet af sin elsker-

inde. Med hjælp fra den daværende 

efterforsker leder hun efter nye spor, 

samtidigt med at hendes egen dystre 

fortid vækkes til live.

Engman, Pascal

Ulvene
People's. 557 sider

I Stockholms forstæder kæmper 

skrupelløse bander om marke-

det for kokain. Meningsløs vold 

og disrespekt for menneskeliv 

er blevet noget helt almindeligt. 

Kriminalassistent Vanessa Frank 

bliver personligt involveret i efter-

forskningen af den omsiggribende 

narkokriminalitet, og hun bevæger 

sig helt ud til kanten.

Foley, Lucy

Jagtselskabet
People's. 414 sider

En flok gamle venner holder nytår 

i Skotland. De sner inde, så da 

en af dem forsvinder og findes 

dræbt, må det nødvendigvis være 

en af dem selv, der står bag. Men 

hvorfor?

Herron, Mick

London regler
Olga. 418 sider

5. del af En sag for Jackson Lamb

Et voldsomt angreb på en lille 

engelsk landsby, en stor politisk 

krise og en gruppe faldne spioner, 

der skal redde dagen.

Høst, Johan

En nation holdt i skak
People's. 427 sider

Den norske statsminister er blevet 

kidnappet, og bortføreren vil spille 

skak om hans liv. Original og for-

rygende skak-thriller, der vil holde 

dig fanget indtil sidste træk.

Langer, Kim

Alcatraz 1441 - flugten
Kriminalforlaget. 532 sider

En intens fangeflugt-thriller. Frank 

Morris skal afsone ti år i Alcatraz. 

Han har dog ikke tænkt sig at 

sidde dommen ud.

Lindstein, Mariette

Kampen om Tågeøen
Gyldendal. 460 sider

Det tidligere sektmedlem Sofia 

hjælper en ung kvinde fra et nyreli-

giøse samfund med at flygte fra sin 

undertrykkende og voldelige fami-

lie. Da kvindens brødre truer Sofias 

datter Julia, må Sofia meget mod 

sin vilje kontakte Franz Oswald for 

at få hjælp.

Martinov, Niels

En rocksanger gik hen og døde
mellemgaard. 362 sider

Kommissær Stein ved 

Drabsafdelingen får hænderne 

fulde, da han åbner en henlagt sag 

om rocksangeren Lars Laursen, 

som i 1969 faldt forgiftet omkuld 

på scenen ved en beatfestival i 

Fælledparken.
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Sandahl, Mette

Gaslighting
Brændpunkt. 259 sider

Neo er ikke den mand Leah for-

elskede sig i. Gennem årene er 

hans psykiske vold taget voldsomt 

til, og da hun forlader ham, lader 

han sine dæmoner gå ud over både 

hende og deres børn. Leah må 

finde al sin styrke for at kæmpe 

mod både ham og et uforstående 

system, men er det nok?

Varberg, Jeanette

Enkernes land
Politiken. 523 sider

Et assisteret selvmord sender 

politifolk og en arkæolog til både 

Egypten, Vatikanet og New Orleans.

KÆRLIGHED OG 
UNDERHOLDNING

Armas, Elena

Det amerikanske 
datingeksperiment

Hr. Ferdinand. 431 sider

Rosie har sagt sit velbetalte job op 

for at skrive kærlighedsromaner 

og loftet i hendes lejlighed er faldet 

ned. Intet vil lykkes for hende, men 

hun kan bo i sin venindes lejlighed. 

Men så flytter venindens lækre, 

spanske fætter, Lucas, også ind.

Devon, Jen

Vingårdens vilde blomster
Palatium. 412 sider

Rowan har en ph.d. i botanik, 

men hun forstår sig hverken på 

kærlighed eller menneskelige rela-

tioner efter en barndom fyldt med 

omsorgssvigt. Nu skal hun være 

med til at genoprette en vingård, 

men her er sønnen Harrison ved at 

slikke sine sår.

Fortune, Carley

Alle disse somre
Palatium. 331 sider

Da 13-årige Percy møder den 

jævnaldrende Sam ved familiens 

sommerhus, finder de begge deres 

soulmate og forelsker sig hen 

over de næste mange somre. Som 

voksne skal de endelig se hinanden 

igen efter det katastrofale brud for 

mange år siden.

Giffin, Emily

Min bedste venindes forlovede
Memoris. 412 sider

Rachel har altid været den pæne 

og tilbageholdende pige. Hendes 

barndomsveninde Darcy derimod 

er selvcentreret og har altid fået 

alt, hvad hun har peget på. Lige 

indtil Rachel går i seng med 

Darcys forlovede.

Hazelwood, Ali

Hypotesen om kærlighed
Gutkind. 447 sider

Olive tror mere på videnskaben end 

på kærligheden. Men alt går galt, 

da hun skal bevise over for sin ven-

inde, at hun ikke har følelser for 

sin seneste affære. Olive kaster sig 

nemlig over den strengeste profes-

sor på universitetet og så er han 

endda ret dejlig.

Hoover, Colleen

Det begynder med os
Lindhardt og Ringhof. 297 sider

Lily er flyttet fra sin voldelige 

eksmand, Ryle, men frygten sid-

der stadig i hende. Hun har aldrig 

glemt kærligheden til ungdomskæ-

resten, Atlas. Spørgsmålet er bare, 

om deres kærlighed stadig er så 

meget værd, at hun vil risikere at 

gøre Ryle jaloux?

Jeffries, Sabrina

Et adeligt eksperiment
Flamingo. 350 sider

3. del af Duke dynasty

Thorn, den rige hertug af 

Thornstock, er opdraget til at vogte 

sig for giftelystne kvinder og deres 

nævenyttige mødre. Så da han mis-

forstår den unge Olivias hensigter, 

sidder det stadig i ham, da de 

mødes mange år senere.

Johnson, Milly

Mit sande nord
North Publising. 561 sider

Laurie og Pete mødes i en sorg-

gruppe, da de begge har mistet 

deres livsledsagere i en alt for 

ung alder. Selvom de får følelser 

for hinanden har de svært ved at 

rumme, hvor tæt deres skæbne-

tråde egentlig er vævet. Hjertevarm 

fortælling om sorg og kærlighed.
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Kalengula, Catherine

Emily in Paris
Politiken. 242 sider

Amerikanske Emily Cooper udlever 

sin store drøm om at bo i Paris, 

hvor hun skal arbejde med mar-

kedsføring. Men alt er anderledes 

i Paris, selv mændene, moden og 

længden af frokostpauserne. Her 

kommer en amerikaner nemt på 

glat is.

Kennedy, Elle

Pæn pige-problemet
Flamingo. 489 sider

1. del af Avalon Bay

Da Cooper bliver fyret på grund af 

en ellers velfortjent afklapsning 

af den overlegne rigmandssøn, 

Preston, sværger han en grusom 

hævn. Målet er Prestons lækre 

kæreste, Mackenzie, og midlet er 

Coopers lækre udseende, men hjer-

tets vildveje kan man ikke styre.

Kvarnström-Jones, Ruth

Halleholm - Lovisas valg
Cicero. 411 sider

1. del af Halleholm

Lovisa vender tilbage til sin barn-

domsby i den svenske skærgård for 

at slikke sine sår. Hun forelsker sig 

i et gammelt bageri og i en umulig 

mand. Alt er op ad bakke, så skal 

hun blive eller rejse igen?

Mansell, Jill

Det begyndte med 
en hemmelighed

North Publishing. 417 sider

Lainey og hendes bedste ven, den 

homoseksuelle Kit, har begge 

mistet deres job. Så gør det vel 

ikke noget, at lyve om, at de er 

kærester for at få jobbene som 

assistenter for en pensioneret 

skuespiller og hans farverige 

familie?

May, Nicola

Gaven i Cockleberry Bay
Alpha. 318 sider

3. del af Cockleberry Bay

Rosa er klar til at stifte familie, så 

en anden skal overtage hendes 

butik i Cockleberry Bay. Men butik-

ken må kun overdrages til én der 

fortjener den. Hvem kan leve op til 

dette krav?

May, Nicola

Vinter i Cockleberry Bay
Alpha. 323 sider

4. del af Cockleberry Bay

Rosa er hjemmegående med sin 

lille søn Ned. Foretagsom som hun 

er, starter hun snart et nyt projekt 

op, et velgørenhedsarrangement til 

ære for hendes afdøde oldefar.

Rimmer, Kelly

Hvad hjertet aldrig glemmer
Cicero. 477 sider

Fortid og nutid forenes hjerteskæ-

rende i denne dobbelte fortælling 

om to kvinders kærlighed og ofre 

i henholdsvis nazitidens Polen og i 

nutidens Florida.

Robertson, Annie

Store planer i Lobster Bay
Zara. 343 sider

2. del af Lobster Bay-serien

Emma har brug for et nyt projekt 

at kaste sig over, så hun og Aidan 

beslutter sig for at bygge deres 

huse sammen for at udvide hendes 

hotel. Når de det inden juletravlhe-

den sætter ind eller ender det med 

at koste deres forhold?

Stuart, Anna

Brev fra Pearl Harbor
People's. 311 sider

Gamle bedstemor Ginny var pilot 

ved Pearl Harbor under 2. ver-

denskrig. I 2019 sender hun efter 

sin død sine børnebørn ud på en 

skattejagt, så de kan lære hendes 

historie at kende.
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Stuart, Anna

Den skjulte dagbog
People's. 322 sider

Fortid og nutid bliver flettet sam-

men, da Lorna finder en gammel 

dagbog i en kommode. En tilsy-

neladende uskyldig dagbog, men 

hvorfor er de sidste sider revet ud?

Taylor, Mary Ellen

Mindernes hus
Cicero. 411 sider

Hvordan forholder man sig, når 

man netop har mistet sin mor og 

nu står til at arve en kæmpestor 

ejendom fra en person, man aldrig 

før har hørt om? Det spørgsmål 

skal Lucy Kincaid tage stilling til i 

denne gribende roman om familie-

hemmeligheder og kærlighed.

Vine, Lucy

Er vi der snart?
Flamingo. 387 sider

Det er virkelig kedeligt at fylde 

30, når ens venner enten er kede-

lige eller gravide. Derfor drikker 

Alice sig selvfølgelig i hegnet og 

sender en pinlig sex-sms til sin 

chef. Måske er det et meget godt 

tidspunkt at rejse ud i verden for at 

finde sig selv?

KLASSIKERE

Kawabata, Yasunari

Snelandet
Skjødt.147 sider

Shimamura fra Tokyo møder gei-

shaen Komako i en lille kurbadeby. 

De opfører sig som kærester, 

men Shimamura har også andre 

interesser. Sanselig, dramatisk 

roman særligt til læsere af japansk 

litteratur.

Saer, Juan José

Stedsønnen
Sidste Århundrede. 189 sider

Insisterende, provokerende og 

fabelagtig roman, der tager sit 

udgangspunkt i en skibsdrengs 

ophold blandt kannibalistiske indi-

anere. En af Argentinas helt store 

forfattere oversat til glæde for alle 

yndere af stor verdenslitteratur.

Schnitzler, Arthur

Frøken Else
Ti Vilde Heste. 100 sider

Psykologisk kortroman om den 

unge Elses sjælelige sammenbrud, 

da hun må bede familiens bekend-

te, Hr. Dorsday, om et lån til sin far. 

Dorsdays betingelse for lånet er at 

måtte se Else nøgen.

YOUNG ADULT

Barnes, Jennifer Lynn

The Hawthorne legacy 
- testamentet

Gutkind. 381 sider

2. del af The inheritance games

Toby lever! Avery og Hawthorne-

brødrene sætter alt ind på at finde 

den forsvundne Hawthorne-arving. 

Måske har han svaret på, hvorfor 

Avery har arvet?

Bonde, Christina

Større end os to
Tellerup. 265 sider

Efter mere end 2 år er Caroline 

atter tilbage på kroen Wilson's Inn. 

Hun må igen stå ansigt til ansigt 

med Jonathan, men er alle følelser 

mellem dem begravet?

Forna, Namina

Nådeløs
Gutkind. 474 sider

2. del af De blodgyldne

Deka og hendes venner bliver 

sendt ud for at finde et mystisk 

guddommeligt objekt, der truer 

sejren over jatuerne. Men noget er 

helt galt. Som Deka bliver stær-

kere, fornemmer hun tydeligt løgne 

og bedrag og spørgsmålet er, hvem 

der er de gode og hvem, der er 

de onde?
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Harley, Luna

Derfor hader jeg december
Klippe. 440 sider

Gymnasiepigen Astrid hader 

december og ikke kun fordi, hun 

har fødselsdag juleaften. For det 

var netop på selve juleaften, at 

der skete noget frygteligt i hendes 

familie. Nu vender det tilbage!

Zander, Simon

Sortørnens øje
Hi Reader. 509 sider

1. del af Sonetrilogien

Unge, stærke mænd forsvinder 

sporløst fra Dokrehme, grevedatte-

ren Emba skal giftes med kongens 

søn, men er forelsket i den jævne 

Romilon. Da Sortørnens Øje bliver 

stjålet fra kvindernes rige Zarnera, 

må Jafiel søge hævn.

TEGNESERIER

Bilal, Enki

Bug
Cobolt. 77 sider

Kosmonauten Kameron Obb er 

stadig jaget af alt fra regerings-

myndigheder til protestgrupper. 

Er verden ramt af en teknologisk 

katastrofe eller et reelt angreb 

mod menneskeheden?

Durieux, Christian

Pacific Palace
Cobolt. 79 sider

Kvik og Splint har taget job på et 

stort hotel hvor en diktator skal 

indlogeres. Hurtigt blandes de ind i 

et storpolitisk spil og drages sam-

tidig begge af diktatorens smukke 

datter.

Hansen, Marianne Iben

Du findes
Jensen & Dalgaard. 36 sider

Rørende smuk billedbog til voksne 

og unge, som er interesserede i 

identitetsspørgsmål og transkøn-

nethed. I enkle poetiske sentenser 

føres vi igennem en tankerække af 

spørgsmål frem mod frigørelse og 

forståelse.

DIGTE

Erdem, Nilgün

Nogle får sommerfugle i maven, 
andre får flagermus

mellemgaard. 122 sider

Søger du vidnesbyrd fra kvinde-

kampen? Så læs disse digte om 

en kurdisk-dansk kvindes kamp 

for at finde sin identitet mellem 

traditionelt muslimsk og vestligt 

kvindesyn.

Fauth, Søren R.

Det r bladenes måde at falde på
Herman & Frudit. 113 sider

Medrivende langdigt om to men-

neskers heftige forelskelse i en 

meningsløs verden.

Sahin, Burcu m. fl.

Nyere svensk poesi - antologi
Kronstork. 197 sider

Til alle, som ønsker indblik i, hvad 

der foregår på den anden side af 

sundet, anbefales denne stærke 

samling af poesi fra Sverige udgi-

vet mellem 2017 og 2021.

NOVELLER

Andersen, Lise

Elias og Munin
Lauritz. 165 sider

Novellesamling om hverdagslivet i 

Danmark og Grønland. De social-

realistiske fortællinger appellerer 

til alle novellelæsere og vil særligt 

interessere læsere med interesse 

for Grønland.

Bunch, Mads

Dreng
Café Monde. 227 sider

Ti noveller om en drengs barndom 

i 1980'erne på Sjælland. Læser 

man dem i ét stræk, belønnes man 

med en stemningsfuld og nostal-

gisk læseoplevelse.  
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TRO OG TANKER

04.6

Nørgaard, Lise

Lise - et livsværk
Gyldendal. 350 sider

En samling af journalist og forfat-

ter Lise Nørgaards bedste artikler 

og tekster, udvalgt af Lise selv. 

Man følger hendes udvikling fra 

ung journalist på Roskilde Dagblad 

til anerkendt og respekteret forfat-

ter af bøger, skuespil og tv-serier.

04.6

Petersen, Søren Ryge

Det bedste af det bedste
Gyldendal. 311 sider

Søren Ryges bedste historier om 

ganske almindelige og ualminde-

lige danskere.

10.9863

Bublitz, Hannelore

Judith Butler - en introduktion
THP. 152 sider

Akademisk introduktion til filosof-

fen Judith Butler med en analyse 

af hovedværkerne "Kønsballade" 

og "Kroppe af betydning", samt 

belysning af centrale temaer og 

begreber i Butlers tænkning.

13.17

Ignatieff, Michael

Om trøst - at finde lindring 
i svære tider
Kristeligt Dagblad. 319 sider

Hvad betyder det at finde trøst? 

Dette belyses gennem en række 

historiske mænd og kvinder, som 

alle kæmpede for at finde trøst i 

svære tider.

16.8

Albæk, Morten

Falske sandheder i livet 
- om at erkende, hvem du er 
og ønsker at være
Gyldendal. 234 sider

Hvordan vil dit liv se ud, hvis du 

vælger at leve efter dine egne 

sandheder? Causerende debatbog, 

der henvender sig bredt til nutids-

danskeren.

19.01

Thorup, Mikkel

Humaniora - et essay
Aarhus Universitetsforlag. 103 sider

Essay om humaniora, dets historie, 

fremtid og berettigelse som viden-

skab og uddannelse.

88.2

Cicero, Marcus Tullius

Forpligtelser
Gyldendal. 103 sider

Med udgangspunkt i den stoiske 

etik analyserer Cicero de forplig-

tigelser, vi har over for hinanden 

gennem relationer og roller i livet. 

Ny oversættelse af et klassisk filo-

sofisk værk.

SAMFUND OG POLITIK

29.7

Serinci, Deniz B.

Radikaliseret 
- sådan endte tre danskfødte 
søskende hos Islamisk Stat

Pressto. 253 sider

Dokumentarisk skildring med 

skarpt fokus på den islamiske radi-

kalisering i det muslimske miljø 

i Danmark. Omdrejningspunkt er 

tre danskfødte søskendes vej til 

Islamisk Stat.

30.174

Bates, Laura

Mænd som hader kvinder - fra 
incels til scorekunstnere - sand-
heden om misogyne subkulturer 
og hvordan de påvirker os alle

Rebel With a Cause. 316 sider

Under dække af den fiktive person 

Alex infiltrerer forfatteren internet-

tets mørkeste fora, hvor kvindehad 

og racisme dyrkes og opildnes. 

Forfatteren viser, hvordan disse 

subkulturer også påvirker main-

streamkulturen.

30.174

Viemose, Rikke

Håndbog for privilegieblinde 
mænd - bogen til den 
forandringsparate mand

Grif. 111 sider

Underholdende, faktuel og oplysen-

de guide til de mænd, der tænker at 

feminismen er gået over gevind, og 

at kampen allerede er vundet.
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32.01

Harrebye, Silas

Til forsvar for hykleriet - om 
politiske visioner og fejlbarlige 
mennesker

Hans Reitzel. 175 sider

Fokus på hykleriet som et aktuelt 

og stigende samfundsfænomen. 

Bogen kan læses af alle, der 

interesserer sig for dansk politik, 

medier og offentlig fremtræden.

32.5

Søe, Camilla m. fl.

Feministisk kampskrift 
- mod, magt og MeToo

Alpha. 206 sider

Bog om magt, sexisme og metoo 

skrevet i fællesskab af Camilla 

Søe fra Venstre og Maria Gudme 

fra Socialdemokratiet, som trods 

partiskel hjælper hinanden i denne 

sag.

33.18

Chang, Ha-Joon

Spiselig økonomi - en sulten 
økonom forklarer verden

Klim. 230 sider

Med afsæt i forskellige fødevarer 

som fx kokos, kylling og græs-

hopper udfoldes og beskrives en 

række økonomiske og historiske 

bevægelser i verden.

34.31

Vaaben, Line

En forudsigelig forbrydelse 
- kvindedrab i Danmark

28B. 310 sider

Er drabet på kvinder forudsigeligt - 

og kan man opstille risikofaktorer, 

som synes at føre til drab? Det er 

spørgsmålet i bogen, som også 

beskriver syv kvinders livshistorie, 

hvoraf seks bliver dræbt og én 

overlever.

34.38

Brügger, Mads

Doktor Maxwell, formoder jeg?
Gyldendal. 222 sider

Den fascinerende og utrolige 

historie om en paramilitær, hvid, 

heilende sydafrikansk gruppe, 

som måske står bag det flystyrt, 

der i 1961 dræbte den davæ-

rende generalsekretær for FN, Dag 

Hammarskjöld.

35.56

Kaarsbo, Jacob

I statens hemmelige tjeneste 
- mine 15 år i FE

Momenta. 295 sider

Kom med helt ned i maskinrum-

met og læs om succesrige aktio-

ner, som har reddet danske liv!

37.07

Rod, Lotte m. fl.

Pissedårlig politik
Hans Reitzel. 79 sider

Bliver der lavet pissedårlig poli-

tik? Ja, det gør der! Kom med 

bag kulissen når politikere, med 

udgangspunkt i uddannelsespo-

litikken, fortæller om hvordan, 

hvornår og hvorfor de har lavet pis-

sedårlig politik.

ANDRE STEDER PÅ 
KLODEN

47.5

Beiter, Morten

Vejen til Napoli 
- en reportagebog fra Italien

Lindhardt og Ringhof. 288 sider

Reportage fra en rejse gennem 11 

regioner i Italien, hvor forfatteren 

besøger landets mere ukendte 

hjørner og tegner et billede af det 

moderne Italien gennem sit møde 

med såkaldt almindelige men-

nesker, en del præster - og kun få 

borgmestre og politikere.

99.4 Khokhar, Philip

Rød nat - otte år i Kina
Politiken. 357 sider

DR's Asien-korrespondent Philip 

Khokhar har skrevet et interessant 

og personligt værk om tilværelsen i 

Kina op til og under corona.
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99.4 Lange, Adina

Nord, Bjørn Asle

Under sne - en historie om det 
bedste i mennesker

Straarup & Co. 190 sider

Et lavineskred i Haugastøl i Norge 

fanger seks tyskere i snemasserne. 

Fem af dem kommer fri, men 

23-årige Adina er forsvundet. Nu 

starter et kapløb med tiden. For 

selvom en storstilet redningsak-

tion sættes i gang, er forholdene 

så dårlige, at ethvert håb synes 

umuligt.

NATUR - KLIMA – 
MILJØ

50.1

Svabo, Connie m. fl.

Lev bæredygtigt - kom nu, du 
kan godt!

Content Publishing. 238 sider

Alle med interesse for brandvarme 

emner som bæredygtighed og 

klimakrise får her gode råd og 

praktiske tips til et bæredygtig 

liv i pagt med den natur, vi er så 

afhængige af.

55.8

Det klimavenlige valg 
skal være det lette valg 
- klimaforslag fra 
Forbrugerrådet Tænk

Forbrugerrådet Tænk. 29 sider

Der er potentiale for at opnå 

betydelige CO²-reduktioner på en 

række områder, som har betydning 

for vores forbrug. Bl.a. områderne 

fødevarer, holdbarheden af de pro-

dukter vi køber, energirenoveringer 

og øget brug af kollektiv transport.

63.54

Ejlersen, Søren m. fl.

Frø - 350 forunderlige, spiselige 
og magiske planter, du kan 
dyrke

Lindhardt og Ringhof. 414 sider

Hvorfor begrænse sig til de mest 

gængse afgrøder i køkkenhaven, 

når der findes så mange flere 

muligheder? Madglade haveen-

tusiaster vil slide dette danske 

opslagsværk om frøsorter i laser.

99.4 Winn, Raynor

Raynor, Winn

Den vilde stilhed
Svane & Bilgrav. 254 sider

Naturens helende kraft er i cen-

trum i denne biografi. Bogen kan 

læses af alle, der ønsker indsigt 

i menneskets afhængighed af 

naturen.

JOB OG LEDELSE

65.61

Ramsøy, Thomas Z.

Købehjernen 
- en indføring i neuromarketing 
og forbrugeradfærd

Samfundslitteratur. 217 sider

Læseren bliver introduceret til den 

nyere videnskab neuromarketing, 

der ved at kombinere indsigter 

fra hjerneforskning og psykologi 

giver et værdifuldt afsæt til at for-

stå, måle og påvirke forbrugeres 

adfærd.

KROP – SUNDHED – 
TRIVSEL

19.6393

Holst, Silas

Nok - mit møde med had og 
mobning på sociale medier, og 
hvordan vi lærer at håndtere det

Gyldendal. 255 sider

Forfatteren, der bl.a. er kendt fra 

tv, undersøger omfang og virkning 

af mobning og hadkommentarer 

på sociale medier. Samtaler med 

forskellige ressourcepersoner giver 

flere perspektiver og gode råd.
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30.13

Clasen, Stine m. fl.

Trivsel og fællesskab - sådan 
styrker du børn i hverdagen

Dansk Psykologisk Forlag. 159 sider

En god og vigtig bog, der har 

til formål at inspirere til øget 

opmærksomhed på børn og unges 

mentale sundhed.

30.172

Duveau, Laetitia

Kvinde elsk dig selv 
- en guide til selvaccept

Exlibris Media. 156 sider

En guide til selvaccept blandt kvin-

der, skrevet af den franske musiker 

og kunster, Laetitia Duveau, der er 

kendt for SoMe-universet "Curated 

by GIRLS".

61.204

Bjergbæk, Lotte

Celler deler os
Aarhus Universitetsforlag. 96 sider

Celler er det levende livs mindste 

byggesten, men hvordan fungerer 

disse små enheder og hvorfor 

udvikler nogle sig til fx sygdomme 

som kræft? Læs med og hør hvor-

dan forskere både manipulerer og 

afdækker de hemmeligheder, cel-

lerne gemmer på.

61.26

Sandager, Tina

Sådan overlever du
 fertilitetsbehandling 
- find ro med følelserne, så du 
undgår at blive overvældet af 
jalousi, stress og uro

4. til venstre. 224 sider

Er du én af de mange danskere, 

der gennemgår fertilitetsbehand-

ling? Her får du god hjælp til at 

tackle alle de svære følelser, der 

dukker op undervejs.

61.645

Fleischer, Anne Vibeke

Empati hos børn og unge 
med autisme

Dansk Psykologisk Forlag. 173 sider

Interessant og vigtig bog om 

empati, der viser hvordan alle kan 

blive bedre til at forstå andre og 

se verden fra andres synsvinkel. 

Bogen fokuserer på børn og unge 

med autisme og henvender sig til 

alle voksne, der arbejder med eller 

er tæt på disse børn.

TEKNIK

79.86

Frimodt, Carsten

Helte i standardbiler
Veterania. 304 sider

Over fire årtier skabte danske 

racerkørere drama, spænding og 

action på banen. Læs her historien 

om konkurrenternes meritter på 

banen, samt en række anekdoter, 

der knytter sig til den brandvarme 

asfalt.

MAD OG DRIKKE

64.1

Ottolenghi, Yotam m. fl.

OTK - Ekstra lækkert
Lindhardt og Ringhof. 255 sider

Delikat og nytænkende kogebog fra 

Yotam Ottolenghis testkøkken. En 

meget inspirerende og gennem-

arbejdet bog for alle, der elsker at 

eksperimentere i køkkenet.

64.1

Sejr-Nørgaard, Sisse

En køkkenbog
Grønningen 1. 169 sider

En ærlig kogebog med hånd-

holdte fotos og flotte akvareller. 

Henvender sig til alle, der savner 

inspiration til hverdagsmad og 

måske endda har lidt køkkenangst.
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64.1

Virtamo, Viola Minerva

Nordisk vinter - en kogebog
Turbine. 230 sider

Nordisk julemad med fokus på 

grønt og fisk krydret med smukke 

fotos giver læseren troen på, at den 

mørke tid også er en magisk tid. 

Retterne er meget varierede også 

ift. tilberedningsindsats, så denne 

bog kan inspirere alle, der trænger 

til nye indslag i julemenuen eller 

vintermaden.

64.102865

Cramby, Jonas

Mexicansk mad
Turbine. 160 sider

Lækre og udfordrende opskrifter til 

dem, der vil på kulinarisk kokketur 

til gadekøkkenet i Mexico.

64.12

Astrup, Jonas m. fl.

Meyers surdejsskole
Lindhardt og Ringhof. 288 sider

Omfattende introduktion til bagning 

med surdej. Opskrifter på alt fra 

hvedebrød til croissanter, blåbær-

babka og pizza. Bliv klogere på 

ovnspring, fermentolyse og meget 

andet.

64.14

Grant, Hannah

The cake cookbook
Helmin & Sorgenfri. 142 sider

Kagekogebog for alle kageelskere, 

der samtidig gerne vil leve sundt. 

Her er opskrifter med masser 

af grøntsager i alle afskygninger 

i både almindelige og veganske 

kager.

64.15

Kvorning, Anders m. fl.

Grøntsager
Muusmann. 276 sider

En grundbog, i over 100 forskellige 

grønsager, som både kan læses 

som grøntsagsleksikon og som 

kogebog med masse af tips og 

tricks til at finde de bedste råvarer.

64.17

Rais, Jesper m. fl.

Skaldyr 
- opskrifter du kan bunde i

DreamLitt. 163 sider

Er du til blød- og skaldyr, så er 

denne kogebog, med opskrifter 

inddelt efter den art der indgår, 

lige noget for dig.

64.19

Larsen, Bo Nygaard

Cool cocktails 
- tipsy tricks og herlige historier

Muusmann. 293 sider

Mix, rør og shake lækre cocktails. 

Få historien bag og opskriften på 

60 klassiske og moderne cocktails 

i denne flotte bog, som også for-

tæller om cocktailens historie og 

udbredelse.

66.83

Ilkjær, Thomas

Vin - helt enkelt 
- 181 spørgsmål om vin 
og svarene på dem

Samvirke. 191 sider

Her kan du få svar på en række 

spørgsmål, der kredser om vin, fx 

hvilken mad, der matcher hvilken 

vin eller hvilket udstyr, der kan 

optimere vinoplevelsen.

66.84

Wise, Jaega

Vildt bryg 
- bryg dine egne vildgærede 
øl fra sours og frugtøl til 
farmhouse ales

Turbine. 192 sider

Bryg dine egne vildtgærede øl 

- lige fra sours og frugtøl til farm-

house ales. Lækker og inspire-

rende bog til hjemmebryggeren og 

ølentusiasten.
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SY – STRIK – KREA

64.61

Kohlmetz, Johanne

Sy, sy, sy
Grønningen 1. 153 sider

Inspiration til at upcycle tekstiler, 

så du kan forny garderoben uden 

at købe nyt. Med simple teknikker 

kan du lære at sy smarte shorts, 

slå-om-kjoler eller weekendtasker. 

Alle, der har lyst til at sy, kan være 

med.

64.64

Dalgaard, Laura

En samling af strik
Gyldendal. 287 sider

En eksplosion af farver, mønstre 

og sansninger i denne lækre strik-

kebog fra strikkunstner Laura 

Dalgaard. For letøvede strikkere og 

alle, der elsker strik og farver.

64.64

Jensen, Maria Bach

Vintagestrik 
- til børn fra 2 til 10 år

Turbine. 154 sider

17 superfine strikkeprojekter til 

børn fra hue og halstørklæde til 

kjole med bærestykke. Modellerne 

er i et tidløst design, og de fleste 

unisex, så de kan gå i arv.

64.64

Larsen, Ditte

Marie Krøyer på pindene 
- æstetisk strik

Turbine. 159 sider

28 opskrifter på strikkede sjaler, 

veste m.m. inspireret af Marie 

Krøyers virke. Fine projekter til 

strikkere på alle niveauer.

64.64

Steinsland, Torunn

Klompelompe 
- strik til udelivet

People's. 169 sider

Praktisk friluftsstrik i smuk 

Klompelompe-stil til det 

aktive udeliv for hele familien. 

Opskrifterne i bogen kan anvendes 

af den erfarne strikker.

64.6

Giese, Henriette

Gammelt tøj i forklædning 
- nuno-felt, form, design

Castaways. 109 sider

Her kan du lære nunofilt-teknikken 

at kende og skabe nye klæder af 

dit aflagte tøj. Ved at lirke uldfibre 

gennem vævningen på dine gamle 

bluser eller tørklæder kan du 

forme et unikt nyt tøjstykke.

64.67

Jessen, Trine Runge

Broderistens broderede 
tatoveringer - korssting med 
et helt særligt sømandstvist

Trine Runge Jessen. 120 sider

Er du fan af sømandstatoveringer, 

men ikke helt klar til at lægge 

skulder til, kan du i stedet brodere 

det motiv, du overvejer, på en pude, 

et viskestykke eller sat i en ramme.

76.8

Krøyer, Tina

Crepepapirblomster 2 
- farvning og finesser

Krøyer Creative. 143 sider

Til alle, der elsker at lave fine blom-

ster og planter i crepepapir, er der 

nu mulighed for at eksperimentere 

med indfarvning og nye teknikker. 

Blomsterne kan laves af både store 

børn og voksne og der er mulighed 

for at mixe ideerne på kryds og tværs.

79.32

Somers, Sabrina

Din officielle Pokémon hækle-
bog - find din yndlingspokémon 
blandt 20 søde opskrifter

Legind. 112 sider

Hækleopskrifter på 20 forskel-

lige Pokémon-figurer, fordelt på 

tre sværhedsgrader. For dem, der 

elsker at hækle amigurumi.
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KUNST – FOTO – 
ARKITEKTUR

30.172

Maxmiling, Heidi

Ærlige kvindekroppe 
i tekst og billeder

Gad. 215 sider

Hvordan ser helt almindelige kvin-

dekroppe ud? Denne bog præsen-

terer nuanceret og ærligt fotogra-

fier af kvindekroppen, samt tekster 

af en række kvinder om forholdet 

til deres krop.

64.12

Öhrn, Mia

Fransk bagværk
Turbine. 127 sider

Duften af friskbagte croissanter 

oser ud af denne bog. Smukke 

tærter, kager og stemningsfulde 

fotos fra fx en parisisk fortovscafé 

pryder siderne og prikker til læk-

kersulten.

64.14

Severinsen, Anelise Dahlstrøm

Glutenfri grundbog 
- salt & sødt, nemt & lækkert, 
for store og små

Turbine. 250 sider

Anelise Severinsen - finalist i 

Den Store Bagedyst 2021 - har 

lavet en grundig og familievenlig 

kogebog til alle, der ønsker at leve 

glutenfrit.

99.4 Clausen, Franciska

Bech, Inge Lise Mogensen

Franciska Clausen
Strandberg Publishing. 287 sider

Imponerende og grundigt værk om 

den danske kunstner Franciska 

Clausen, hendes portrætproduktion 

og avantgardeværker.

99.4 Hornsleth, Kristian von

Mig, mig, mig eller
Hvordan jeg forsøgte at redde 
verden

Alpha. 300 sider

I sin selvbiografi fortæller kunst-

neren Kristian von Hornsleth om 

sit liv og karriere, der på en egen 

bizar facon er både optræden og 

forretning.

SPORT – MUSIK – FILM

32.15

Rådström, Niklas

En lille bog om fodbold og 
demokrati og om hvordan man 
skaber et samfund

Jensen & Dalgaard. 141 sider

En øjenåbnende og spændende 

introduktion til forståelse af både 

fodbold og demokrati.

79.66

Nygaard, Brian

Uden for kategori - dagbog fra 
Tour de France 2022

Gyldendal. 195 sider

Gennem dagbogens betragtninger og 

anekdoter følger vi Brian Nygaards 

rejse gennem Tour de France 2022. 

Med udgangspunkt i løbets gang, 

beskriver Nygaard de associationer 

til steder, personer og episoder med 

cykling, han oplever undervejs.

79.71

Caioli, Luca m. fl.

Christian Eriksen 
- et fodboldeventyr

Memoris. 239 sider

Historien om fodboldspilleren 

Christian Eriksen og hans karriere 

fra barndomsklubben i Middelfart 

til kontraktunderskrivelsen med 

Manchester United i 2022.

79.71

Glinvad, Morten

Kasper Hjulmand 
- fodbolddrømmer

Gyldendal. 395 sider

Om hvordan Kasper Hjulmand 

forvandlede landsholdet til igen 

at blive populært og noget, der 

kan samle nationen. Ny udvidet 

udgave af biografien om Danmarks 

populære træner for herrefodbold-

landsholdet.

99.4 Wagner, Richard

Leleur, Steen

Wagners verden - en introduktion
Multivers. 166 sider

Richard Wagners komplekse 

musikverden belyses i forhold 

til komponistens samtid og især 

hans forhold til filosofferne Arthur 

Schopenhauer og Friedrich 

Nietzsche.
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LITTERATURHISTORIE 
OG SPROG

04

Langballe, Amalie m. fl.

Ord - encyklopædi
Politiken. 335 sider

Spændende opslagsbog med per-

sonlige fortolkninger af 347 forskel-

lige ord, som bidragyderne har fået 

fri mulighed for at fabulere over.

19.5

Bonnén, Signe m. fl.

Tal sammen - simple værktøjer 
til bedre samtaler

BoD. 72 sider

Bliv motiveret og få teknikker til 

at opnå bedre samtale. Bogen kan 

læses af alle, der ønsker at blive 

bedre til at kommunikere og sam-

tale - både privat og fagligt.

30.13

Sand, Ilse

Hjælp dine nærmeste - sådan 
støtter du med samtaler, der 
virker

Dansk Psykologisk Forlag. 199 sider

Lær at hjælpe dine nærmeste gen-

nem vanskelige perioder ved at 

stille de rigtige spørgsmål. Bogen 

er fuld af konkrete anvisninger til, 

hvordan du kan indlede og håndtere 

samtaler om vanskelige livsforhold.

99.4 Bachmann, Ingeborg

Bachmann, Ingeborg

Krigsdagbog 
- med breve fra Jack Hamesh til 
Ingeborg Bachmann

Grif. 105 sider

Dagbogsoptegnelser fra de sidste 

måneder af 2. verdenskrig samt en 

samling breve af den jødiske officer 

Jack Hamesh skrevet til Ingeborg 

Bachmann.

99.4 Petterson, Per

Mit Abruzzo 
- journal 29.1-18.7. 2021

Batzer. 397 sider

Det sidste halve år op til han fylder 

69 gør den norske forfatter Per 

Petterson dagbogsnotater fra sin 

bolig på landet. Han skriver om 

sine faste rutiner, men mest om 

det der falder ham ind, og det brin-

ger læseren vidt omkring.

HISTORIE

34.31

Stubbe-Teglbjærg, Kirsten

Cigaretter, whisky, penge og 
piger - da smuglere blev folke-
helte ved at hente billige smø-
ger og sprut til danskerne

Kriminalforlaget. 198 sider

Smugleri og andre beskæftigelser 

på den forkerte side af loven. Det 

hele er med i denne bog. Læs 

både om de kreative smuglere og 

om de arbejdsomme myndigheds-

personer, der søgte at stoppe den 

illegale aktivitet.

55.9

Aakjær, Peter

Stormfloden 1872 - da 
Østersøen druknede Danmark

Epsilon.dk. 151 sider

Stormfloden, der ramte de danske 

østersøkyster for 150 år siden, er 

mere aktuel end nogen sinde på 

grund af klimaforandringerne og 

deraf stigende vandstande. Få hele 

historien og den nyeste viden om 

stormfloder.

62.8

Ravn, Morten

Skibe og søfart 
i Danmarks oldtid
Turbine. 154 sider

Få indsigt i, hvad videnskaben 

ved om danske skibe og søfart fra 

Danmarks oldtid. Dækker perioden 

fra jægerstenalderen frem til med 

vikingetiden.

91.95

Friis, Lykke

Tårernes Europa
28B. 307 sider

Højaktuel og vedkommende bog 

om krigen i Ukraine, og hvad dens 

konsekvenser bliver for Europa og 

fremtidens verdensorden.
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91.93

Harmsen, Peter

Den mørkeste vinter - december 
1942 og en verden i krig

Lindhardt og Ringhof. 303 sider

Om begivenheder rundt omkring 

på kloden i den mørkeste vinter i 

december 1942, hvor hele verden 

er i krig.

98.218

Jan, Simi

Kære Kabul
People's. 433 sider

Simi Jans beretning om 11 dage i 

Kabul under Talibans overtagelse i 

august 2021. Bogen er for alle med 

interesse for international politik, 

krigsreportager og Afghanistan.

BIOGRAFIER OG 
ERINDRINGER

99.4 Bismarck, Otto von

Pötzl, Norbert F.

Bismarck - viljen til magt
Klim. 309 sider

Biografi om Tysklands første 

rigskansler, Otto von Bismarck. 

Norbert F. Pötzl giver et klart 

overblik over de historiske kends-

gerninger, samtidig med at han 

formidler, hvem Bismarck egentlig 

var som menneske.

99.4 Ellemann-Jensen, Uffe

Vid, bid og visdom i 450 citater
Lindhardt og Ringhof. 238 sider

Her er samlet Uffe Ellemann-

Jensens skarpeste, sjoveste og 

mest tankevækkende citater om 

blandt andet fodnotepolitik, EU, 

fremmedhad, karikaturkrise, 

Gorbatjov, lystfiskeri, de mange 

politiske næser og Alice, naturligvis.

99.4 Grue, Jan

Jeg lever et liv som ligner jeres 
- en levnedsbeskrivelse

Gutkind. 204 sider

Levnedsbeskrivelse om at leve 

livet med almenmenneskelige håb, 

længsler og ambitioner i en sårbar 

og udsat krop.

99.4 Haarder, Bertel

En frygtløs tænker 
- Bertel Haarder

Gyldendal. 420 sider

Erindringsbog om den erfarne poli-

tiker Bertel Haarders liv og kar-

riere. Bogen beskriver kronologisk 

Haarders livsvalg og hans bestræ-

belser på at få privatliv, politik og 

højskoleengagement til at hænge 

sammen.

99.4 Jensen, Bent

Modløber - erindringer
Gyldendal. 356 sider

Den kendte historiker Bent 

Jensens erindringer. Han skildrer 

sit livsforløb med opvæksten i et 

indremissionsk miljø i Kjellerup 

og rollen som historiker og debat-

tør omkring den kolde krig. Hans 

holdninger har ofte delt vandene, 

men har haft stor betydning.

99.4 Manning, Chelsea

README.txt - erindringer
Information. 325 sider

Erindringer af Chelsea Manning, 

tidligere amerikansk soldat, whist-

leblower og en af de vigtigste akti-

vister i den digitale tidsalder.

99.4 Nørby Ibsen, Christina

Med fødderne skrøbeligt plantet
Grønningen 1. 204 sider

Christina Nørby Ibsens eksmand er 

en kendt person, og da de blev skilt 

var deres skilsmisse til offentlig 

skue for hele Danmark.

99.4 Sabroe, Peter

Voss, Erik

Peter Sabroe - de fattiges 
værner og de riges ris

Hovedland. 398 sider

Om Peter Sabroes liv og hans store 

politiske betydning. Han blev kendt 

som forkæmper for de fattiges 

liv og rettigheder. Som journalist 

og foredragsholder spiddede han 

borgerskabet og deres foragt for de 

fattige og svage i samfundet.
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FILM OG TV-SERIER PÅ 
DVD OG BLU-RAY

77.7

Dag & nat
Scanbox Entertainment. Dvd.  

Tv-serie om dagligdagen på en 

dansk fødeafdeling, hvor afdelings-

jordemoder Ella og hendes kolle-

ger oplever udbrændthed og stress 

i den daglige kamp for at tage sig 

af de fødende og deres børn.

77.7

Hvidstengruppen II 
- de efterladte

Nordisk Film. Dvd. 2 t., 3 min.

Gribende dansk drama om 

de kvindelige medlemmer af 

Hvidstengruppen. Søstrene Gerda 

og Tulle forsøger at overleve kri-

gens sidste tid i tyske fængsler, 

mens familien desperat prøver at 

opretholde håbet om genforening.

FILM FRA 
FILMSTRIBEN

Se på dit biblioteks hjemmeside, 

hvor mange film du kan låne hver 

måned. 

Dreams on ice
Sfinx Film/TV. 1t 11 min

I højhusene i Brøndby Strand, 

har Vivian Lee Dann boet i 42 år. 

Livet minder hende om hendes 

ungdomsliv i New Yorks jetset i 

1960'erne. Men en sort sky hænger 

over huset og Vivians lykkelige liv, 

for højhuset skal rives ned, og hun 

ved ikke, hvor hun skal flytte hen. 

Dansk dokumentar fra 2022.

Perfect blue
MadhouseRex Entertainment. 1 t. 18 min

En popsangerinde opgiver sin kar-

riere for at blive skuespiller, men 

hun bliver langsomt sindssyg, da 

hun begynder at blive forfulgt af en 

besat fan, og hvad der ser ud til at 

være et spøgelse fra hendes fortid.

EBØGER FRA 
EREOLEN

Se på dit biblioteks hjemmeside, 

hvor mange e-bøger du kan låne 

hver måned. 

61.1

Bryson, Bill

Kroppen - en guide til 
indehavere
Gyldendal

Vi går gennem hele livet i en og 

samme krop, og alligevel ved de 

fleste af os stort set intet om, 

hvordan vores krop fungerer, og 

hvad der sker inden i os. Dette gør 

den formidable videnskabsformid-

ler Bill Bryson, forfatter til bl.a. 

bestselleren En kort historie om 

næsten alt, noget ved.

61.16

Jakobsen, Jakob Kristian

Penis
104 i Tænkepauser-serien

Alle mennesker starter uden. Men 

halvdelen af jordens befolkning 

udvikler snablen, køllen, sværdet, 

eller hvad vi nu kalder den. For alle 

kan støde ind i problemer.

SPIL

Grand theft auto V - five
Take Two Interactive. Playstation 5

Tilfældigheder betyder at de tre 

kriminelle Trevor, Michael og 

Franklin bliver en noget umage 

bande, der stjæler, røver og myrder 

sig vej igennem Los Santos under-

verden.

In nightmare
Maximum Games. Playstation 5

Alt for mange traumatiserende 

oplevelser har fået en dreng til at 

lukke sit hjerte for virkeligheden. 

Nu er han fanget i en dyb søvn, 

hvor drengens traumer har mani-

festeret sig som et uhyggeligt 

mareridt.
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