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Branden 
Gåden om Scandinavian Star
af Lars Halskov
2015 (34.31)
Hvem var den reelle ejer af passagerskibet Scandinavian Star i april 1990? 
Og hvem havde dermed ansvaret for, at 159 personer omkom i en skibs-
brand? Det er aldrig opklaret, og sagen af fuld af konspirationsteorier. 

Skibet der forsvandt 
Historien om Hans Hedtofts gådefulde forlis
af Lars Halskov og Morten Halskov
2009 (65.98)
Det skortede ikke på advarsler. Der var stor fare ved at sejle til Grønland 
om vinteren dengang i 1959. Men Grønland var lige blevet en del af 
rigsfællesskabet, og grønlandsminister Johannes Kjærbøl satte hele sin 
prestige ind på at være ham, der trak Grønland ud af isolationen. Men på 
sin jomfrurejse stødte det specialbyggede skib ind i et isbjerg.

De udvalgte
af Frauke Giebner
2014
Det er svært eller umuligt for almindelige danskere at få adgang til Kø-
benhavns allermest hypede natklubber. Journalist Frauke Giebner slipper 
igennem nåleøjet og beretter om et aparte miljø, hvor et bord kan koste 
10.000 kr., hvor man taler om ’flaskeludere’, og hvor man sniffer lattergas.  
(findes kun som e-bog – læs den på eReolen.dk)

Se & Hør skandalen fra A til Z
af Jonas Nyrup
2014 (34.31)
I 2014 satte den tidligere Se & Hør-journalist Kenn B. Rasmussen Dan-
mark på den anden ende, da han i romanform i ’Livet, det forbandede’ 
beskrev, hvordan bladet brugte ulovlige midler til at opspore celebrities. 
I Nyrups bog får vi hele sagen. En sag, der også handler om datasikker-
hed, om hvordan chefgangen laver damage control, og om en liste på 86 
kendte og kongelige, der for alt i verden skulle overvåges. I 2015 gav den 
tidligere Se & Hør-journalist Kasper Kopping også sit besyv med i bogen 
’Helt tys-tys’.

Røver 
Hovedmanden bag danmarkshistoriens største kup
af Peter Sloth
2015 (99.4 Andersen, Steffensen)
Mange kan huske det spektakulære røveri i 2008 mod Dansk Værdihånd-
tering i Brøndby, hvor røverne brugte gummiged, brændende skraldebiler 
og partisansøm. Nu afslører hovedmanden, hvordan røveriet blev plan-
lagt, og hvor de 70 millioner kroner blev af. 

Bedraget 
Sagen om Nordisk Fjer 
af Charlotte Langkilde
2013 (67.58)
’Stein Bagger er vand ved siden af konkursen i Nordisk Fjer, ‘ siger forfat-
ter Charlotte Langkilde. Ingen anede uråd, før natten til den 18. november 
1990, hvor direktør Johannes Petersen begik selvmord. Dagen efter gik 
en af Danmarks hæderkronede virksomheder ned. 

Det store containerkup 
Svindel, skattesvig og forsvundne containere
af Lars Abild
2014 (34.31)
Over 2000 danskere investerede i 1980erne i containere. Problemet var 
bare, at containerne ikke eksisterede, og det medførte, at almindelige 
borgere gik konkurs. Sagen indeholder også rockeroverfald, mafiameto-
der og manipuleret bevismateriale.
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Mange af bøgerne findes som e-bøger. 
Lån dem på eReolen.dk



Mørkelygten 
Embedsmænd fortæller om politisk  
tilskæring af tal, jura og fakta
af Jesper Tynell
2014 (35.1)
Det er en sejlivet myte, at embedsmænd skal optræde objektivt og 
uafhængig af regeringen.  Faktisk har de mere pligt til lydighed end til at 
tale sandt. Forfatteren, der tidligere har modtaget Cavlingprisen, viser, 
at der heller ikke altid bliver talt helt sandt. For eksempel da der skulle 
træffes beslutning om dansk deltagelse i Irakkrigen eller i forbindelse med 
kommunalreformen. 

Det bedste bud 
Hvordan Fritz Schur rev tæppet væk under Dong, Bjarne 
Corydon sneg en handel gennem Christiansborg, og 
Goldman Sachs gjorde en gylden forretning
af Anders-Peter Mathiasen
2015 (62.01)
Ingen havde vist forudset, at noget så kompliceret som et aktiesalg kunne 
medføre demonstrationer foran Christiansborg og et regeringspartis 
nedsmeltning. Men det skete. 

Den hemmelige socialdemokrat
2014 (32.269)
’Prøv at se der, hviskede Trøjborg og puffede mig i siden, mens Lykketoft 
talte. Skrigeskinken står og tuder som en pisket.’ Sådan er den social-
demokratiske tone, hvis man skal tro denne anonyme forfatter, der var 
socialdemokratisk folketingsmedlem under Helle Thorning-Schmidt. 

Eldrups kamp og slaget om Dong
af Tonie Yde Højrup 
2015
I marts 2012 bliver en af dansk erhvervslivs helt store gulddrenge, 
Anders Eldrup, fyret fra sit job som Dongs administrerende direktør. Her 
tager han første gang bladet fra munden og giver sin version af salget af 
Dong til Goldman Sachs. 
(Findes kun som e-bog – læs den på eReolen.dk)

DSB af sporet
af Uffe Palludan
2014 (65.841)
IC4-togene, der både var syv år forsinket og fejlbehæftet, skandalen om 
Rejsekortet og pendlernes evindelige problemer på Kystbanen er kun 
toppen af isbjerget for DSB, mener forfatteren. De reelle problemer bun-
der i ledelsens nye fokus på DSB som en virksomhed i stedet for blot at 
skulle transportere passagerer trygt fra A til B.

Qullissat 
Byen, der ikke vil dø
af Søren Peder Sørensen
2013 (46.74 Qullissat)
Det er blevet kaldt ’Danmarkshistoriens største folkeflytning’. Alligevel 
er det de færreste, der har hørt om den grønlandske kulmineby Qullisat, 
endsige hørt om dengang i 1972, da den danske stat besluttede at flytte 
dens 1400 beboere. 

Adoptionens slagmarker
af Dorrit Saietz
2015 (38.51)
I årevis har adoption været historien om de gode vesterlændinge, der 
gav fattige, forældreløse børn et nyt liv. Men virkeligheden har ofte væ-
ret en anden. De biologiske forældre er blevet narret og har ’solgt’ deres 
børn i forvisning om, at børnene kom tilbage efter få år.

Ansvaret der forsvandt 
Om magten, ministrene og embedsværket
af Tim Knudsen og Pernille Boye Koch
2014 (35.1)
Troels Lund Poulsens og andre venstretopfolks mistænkelige interesse 
for Helle Thorning-Schmidts skattesag, Morten Bødskovs ’nødløgn’ om 
sikkerheden på Christiania, overbetalingen af privathospitalerne, og 
sagen om de unge palæstinensere, der blev nægtet dansk statsborger-
skab. Det er eksempler på skandaler fra de sidste ti år, som denne bog 
sætter i bredere perspektiv.
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De forklædte piger fra Kabul
af Jenny Nordberg
2015 (30.1728218)
I Afghanistan giver det status at have drengebørn, og det er kvindernes 
skyld, hvis der kun bliver født piger i en familie. Til gengæld kan én dreng 
medføre, at det bliver lettere for en kvinde at føde flere drenge. Derfor 
tyer mange afghanske familier til et lille trick. De opdrager og klæder en af 
deres piger som dreng. 

Den falske seriemorder 
Thomas Quick og Skandinaviens største retsskandale
af Hannes Råstam
2013 (99.4, Quick, Thomas)
Svenske Thomas Quick KUNNE ikke være gerningsmanden. Ikke desto 
mindre blev den psykisk syge og opmærksomhedshungrende mand dømt 
for otte mord. Hannes Råstam fik den svenske journalistpris for sin doku-
mentation af en skandaløs efterforskning og rettergang. Thomas Quick 
blev pure frifundet i 2013.

Overvåget 
En insiderberetning om Edward Snowden, NSA  
og den amerikanske overvågningsstat
af Glenn Greenwald
2015 (35.56)
I 2013 begyndte whistlebloweren Edward Snowden at forsyne den en-
gelske journalist Glenn Greenwald med hemmelige dokumenter om den 
massive amerikanske globale overvågning. Siden har Snowden lækket 
over 100.000 dokumenter, hvorfor han ikke længere kan sætte sit ben i et 
NATO-land uden at blive udleveret til straf i USA. 

Manden der reddede verden 
En beretning fra den kolde krig
af Øjvind Kyrø
2013 (97.932)
Tolv til seksten minutter. Så lang tid havde den sovjetiske ledelse til at 
reagere på et amerikansk angreb. Kort efter midnat den 26. september 
1983 skete det så. Alarmen gik i det hemmelige kontrolcenter, og oberst-
løjtnant Stanislav Petrov skulle beslutte, om USSR skulle gengælde de 
amerikanske raketter. Med atomvåben.

Bedrageri for begyndere 
Mit lynkursus i internationalt diplomati
Af Michael Soussan
2015 (99.4 Soussan, Michael)
’Jeg fik job i det største humanitære program i FN’s historie. Det viste 
sig også at være det mest korrupte program i FN’s historie.’ Den erfaring 
gjorde den kun 24-årige Soussan, da han skulle arbejde med FNs så-
kaldte ’Olie for mad’-projekt til Saddam Husseins Irak. 

Frederik og flammen 
Prinsen der ville lege med den olympiske ild
af Lars Jørgensen
2009 (79.606)
Det skortede ikke på advarsler. I 2006 var IOC, Den Internationale 
Olympiske Komité, præget af korruptionsskandaler, og fremtrædende 
medlemmer kom fra diktaturer. Men kronprins Frederik fik sin vilje og er 
nu medlem af komiteen.  
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Forklædt som Jihad–brud 
En afsløring af Islamisk Stats rekrutteringsmetoder
af Anna Erelle
2015 (32.7)
’Det er et spørgsmål om minutter, før vi finder dig!’ Den trussel kom fra 
det højtstående medlem af Islamisk Stat, Abu Bilel over Skype til ’Melo-
die’, da hun trak sig ud af cyperforholdet til ham. ’Melodie’ var i virkelig-
heden den franske journalist Anna Erelle, som ville i kontakt med nogle 
krigere fra Islamisk Stat. 

Danmarks børn i hellig krig
af Jakob Sheikh
2015 (30.13)
Som barn legede journalist Jakob Sheikh med Amir. Som voksen er han 
dybt forundret over, at Amir sammen med over 100 andre – ofte velfun-
gerende – danskere valgte at drage til Syrien for at gå i krig for Islamisk 
Stat. Via bl.a. interviews, krypteret korrespondance med danske krigere 
i IS og adgang til efterretningsaflytninger kortlægger Sheikh det lukkede 
danske, radikaliserede miljø. 

Ser du månen, Daniel?  
13 måneder som gidsel for Islamisk Stat
af Puk Damsgaard
2015 (99.4 Rye, Daniel)
Det er ret utroligt. I 13 måneder holdt danske og internationale medier 
helt tæt med, at en dansk fotograf sad fanget hos IS i Syrien. Blandt 
andet derfor lykkedes det familien at købe ham ud. Daniel Rye blev det 
sidste vesterlandske gidsel, der slap levende ud af IS’ kløer. 

Løgn over løgn 
Om Michael Rasmussens Tour de France-exit
af Verner Møller
2009 (79.66)
Jo, Michael Rasmussen løj om, hvor han befandt sig op til Tour de France 
i 2007. En lidt underlig snegl var han måske også. Men han blev ikke 
testet positiv for doping eller taget med kanyler eller piller. Alligevel blev 
han hevet ud af årets Tour, kort før han stod til at vinde. 

En kæde af løgne 
Afsløringen af Lance Armstrongs bedrag
af Juliet Macur
2014 (79.66)
Han var oprindelig en omsorgsvigtet knægt. Som voksen overvandt han 
en kræftsygdom og vandt verdens hårdeste cykelløb, Tour de France, syv 
gange. Den historie elskede medierne over hele verden. Men virkelighe-
den så anderledes ud. I 2013 indrømmede Lance Armstrong et karri-
erelangt dopingmisbrug.

Inside Liverpool 
Stortalent i en verden af drømme, penge  
og fodboldstjerner
af Martin Hansen
2015 (79.71)
Målmanden Martin Hansen var kun 15 år, da han kom til Liverpools 
barske fodboldakademi. Han fortæller om magt og rivaler, og om hvad der 
sker, når teenagere har alt for mange penge.

Den hemmelige fodboldagent
2014 (79.71)
’Børnelokkere på nettet er intet i forhold til den måde, agenter lokker 
unge spillere og deres forældre på, ‘ skriver den anonyme fodboldagent 
i denne bog.  Samtidig er korruption, matchfixing og trusler om vold en 
del af jobbet som agent.  Afsløringerne i denne bog ligger i forlængelse af 
historierne i ’Den hemmelige fodboldspiller’, bd. 1 – 2.
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Ekstra Bladet uden for citat
af Mikala Krogh
2014
’Hvordan fanden gør man det her uden at være det største svin i 
verden?’ spørger journalistpraktikanten, da hun får til opgave at 
interviewe en familie, hvis fireårige søn er faldet ud af vinduet. Den 
sag er en af sidehistorierne i den åbenhjertige dokumentar om livet på 
landets største formiddagsblad.

Krigskampagnen
af Boris Bertram
2013
I dag ved vi, at argumentationen for at gå i krig mod Saddam Hus-
seins Irak i 2003 ikke holdt vand. Denne film viser, hvordan USA’s 
præsident George Bush lang tid før 9/11 bare ventede på en anled-
ning til at gribe militært ind i Mellemøsten.

FILM

Krigerne fra nord
af Nasib Farah og Søren Steen Jespersen
2014
Abdi er vokset op med fodbold og venner i Rødovre. Som ung 
vælger han at tage til Somalia og ender som selvmordsbomber for 
terrorbevægelsen Al-shabaab.  

Blodets bånd
af Christian Sønderby Jepsen og  
Pernille Bervald Jørgensen
2013
Svend har gennem tiden fået 16 børn. Han har også været en festa-
be, der godt kunne lide lidt sjov på den lokale bodega og en bane 
amfetamin i ny og næ. Da hans datter Christina vil finde årsagen til, 
at nogle af børnene blev anbragt uden for hjemmet, søger Svend og 
Christina aktindsigt hos kommunen. 


