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BØGER
Danske romaner

Grønfeldt, Vibeke

Kaae, Peer

Glasluft

Midas-syndromet

Rosinante, 2020. 379 s

HarperCollins, 2020. 313 s

2. del af: Endnu ikke

Finansmanden Mads Brodersen

Skarpe og sørgmuntre dagbogs-

udstationeres i Nordisk Banks

optegnelser med erindringsglimt,

afdeling i Estland. Mads er uvi-

iagttagelser og overvejelser om

dende om, at stillingen blev ledig,

livet og samfundet, skrevet af den

da den hidtidige chef blev fundet

gamle, men stadig skarpsynede

død. Den afdøde havde et USB-

forfatter Elvine Brink.

stick med afslørende oplysninger.
Oplysninger som magtfulde og
skånselsløse personer gerne vil
have fat i.

Hammer, Lotte

Gaden uden navn

Høeg, Tine

HarperCollins Nordic, 2020. 293 s

Tour de chambre

Kassandra og hendes bror,

Gutkind, 2020. 322 s

Misimovic, Elvin

Askov, Stine

Alexander, er i Den Jødiske

Kortprosaroman om venskab,

At flygte

Katalog over katastrofer

Ghetto i Warszawa sammen med

forelskelse, sorg og død - og om

Byens, 2020. 244 s

Gyldendal, 2020. 300 s

deres kusine, Julia. Kassandra

begæret efter at skrive og skabe.

Amra er født i Bosnien og opvokset

Om en almindelig pige med en

og SS-officeren, Peter, forelskes

ualmindelig familie i 1980'ernes

og samtidig bliver Kassandra og

Danmark.

Alexander en del af den jødiske

Jepsen, Erling

da hun hænger fast i bedstefor-

modstandsgruppe.

Erna og rumæneren

ældrenes historier om krigen i

Gyldendal, 2020. 292 s

Bosnien, imens hendes eget par-

Bramstrup i Sønderjylland får

forhold smuldrer.

i Danmark, hvor hun prøver at leve
som dansker. Indeni er hun splittet,

Blom, Josefine

Lucky Lucy

Heurlin, Karin

besøg af de kongelige til fejring

EgoLibris, 2020. 606 s

Syv år efter

af Genforeningsjubilæet. Erna

På et sindssygehospital knytter

Grønningen 1, 2020. 351 s

bliver formand for den selvbestal-

Morgenthaler, Anders

plejersken, Cat, sig særligt til en

Mette og Martin flytter med deres

tede forskønnelseskomite, men

Kød og fred

patient, den sindslidende Lucy. Hun

tvillinger fra Jylland til et sjæl-

der er lokale interessekonflikter

Gyldendal, 2020. 291 s

er både fascinerende og skræm-

landsk velhaverkvarter. Børnene

som eskalerer, da den tilflyttede

Humoristisk klimathriller om sosu-

mende, idet hun pludseligt og vold-

begynder i 1. klasse, og Mette gør

rumæner og hans driftige netværk

assistenten Annemette, der sam-

somt kan skifte karakter. Når Lucy

alt for at tilpasse sig og indgå i

blander sig.

men med veninderne tager sagen i

drømmer sker der mærkelige ting

forældregruppen, men hvad med

egen hånd for at bekæmpe kødin-

med hende, og doktoren på stedet

ægteskabet og børnenes trivsel?

dustrien og redde verdens klima.

bliver besat af hende.
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Digte

Ravn, Malene

Vorm, Tonny

Hvor lyset er

Postkort fra Californien

Preisler, Juliane

Højtelskende

Gyldendal, 2020. 362 s

Politiken, 2020. 309 s

Vandkunsten, 2020. 114 s

Kunstmaleren Carl Fischer levede

Selvbiografisk roman om jour-

Digtsamling om kærlighed og

et dramatisk og turbulent liv. Som

nalisten Tonny, der forsøger at

begær mellem to mennesker, samt

voksen forelsker han sig i den yng-

skrive om sin ofte fraværende far.

den natur som hele tiden ligger

re kvinde Ely, som han får et barn

Det fører ham til adskillige lande

som bagtæppe for eksistensen.

med uden for ægteskab. Men Carl

i verden, hvor nye indsigter venter

vil ikke være far, han vil kun male.

Tonny. Skriveprocessen bliver imid-

Nordiske romaner

lertid afbrudt, da Tonnys søn får
konstateret kræft.
Reinhardt Jakobsen, Mette

Bergstrand, Mikael

Den dag Bitte blev bæredygtig

Ingemar Modigs morgengry

Byens, 2020. 120 s

Modtryk, 2020. 298 s

I bestræbelserne på at træffe de

En elleveårig, krigsramt syrisk

rigtige bæredygtige og klimaven-

Dalsgaard, Louise Juhl

pige, der dribler som en gud og har

lige valg, kommer kvinden Bitte

I dag skal vi ikke dø

et sprog som en havnearbejder og

i konflikt med sig selv og sine

EC Edition, 2020. 116 s

et psykiatrisk tilfælde af en inva-

omgivelser.

Digte skrevet under den nedluk-

lidepensionist, der gør fobisk rent

ning, der ramte Danmark den 12.

til tonerne af Elvis. Hvem ville have

marts 2020. Digtene sætter ord og

troet, at et venskab kunne opstå

Ringo, Laura

følelser på COVID-19-pandemiens

ud af det?

Fødedygtig

påvirkning af samfund, fællesska-

Gyldendal, 2020. 218 s

ber og individ og forholder sig bl.a.

Liv er folkeskolelærer og bor med

til den usikkerhed, frygt og ensom-

Bergsveinn Birgisson

hed, som mange mennesker føler.

Håndbog i køers sindelag

sin skrukke kæreste Dan, men hun

Vraa, Mich

ved slet ikke, om børn er noget

Vaniljehuset

for hende. En folkeskoleroman om

Lindhardt og Ringhof, 2020. 446 s

vold, ustyrlige børn, magtesløse

I 1929 sidder Dusinius på Hareskov

Laugesen, Peter

hjem til Island, hvor han får en stil-

lærere og talrige dårlige beslut-

kuranstalt og tænker tilbage på

Traballante e postverbale

ling som manuskriptforfatter på en

ninger.

sit liv i Odense, fra han som 8-årig

Herman & Frudit, 2020. 65 s

dokumentarfilm om køer. Gestur

skomagerdreng gjorde sin første

Digte om døden, sprogene, tiderne.

finder en usynlig tråd, der forbin-

C&K, 2020. 289 s

Kultursociologen, Gestur vender

gode handel til nu, hvor han er

der køer og homo sapiens, men

familiefar og en rig fabrikant.

opdagelsen bliver en besættelse,
der ender med at koste ham familie, venner og måske sig selv.
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Kjærstad, Jan

Smirnoff, Karin

Falcones, Ildefonso

Mr. Woolf

Jeg tog ned til bror

Sjælemageren

Gyldendal, 2020. 299 s

C&K, 2020. 335 s

Cicero, 2020. 784 s

En kærlighedserklæring til helt

Jana vokser op på en gård i

I Barcelona i 1901 har den unge

almindelige fædre, der viser sig

Nordsverige med en utilregnelig og

Dalmau Salas succes som kera-

ikke at være helt almindelige

afstumpet hustyran af en far. Nu er

miker og en dejlig kæreste Emma.

alligevel.

Jana voksen og vender tilbage til

Barcelona er præget af et nybrud

sin hjemegn, og hun har masser af

med opførelse af modernistiske

indre dæmoner med.

bygninger, men også af voldsomme
konflikter, som kaster de unge ind
i en brutal klassekamp.

Solstad, Dag
Fagerholm, Monika

Tredje, og sidste,
roman om Bjørn Hansen

Lispector, Clarice

Hvem slog bambi ihjel?

Rosinante, 2020. 138 s

Stjernens time

Turbine, 2020. 258 s

3. del af: Elvte roman, bog atten

Gyldendal, 2020. 157 s

En massevoldtægt, to dødsfald og

Portræt af Bjørn Hansen, der nu er

En forfatter bliver besat af en ung

tre unge, der forsøger at finde fod-

blevet 77 år og mæt af dage. Men

pige på gaden i Rio de Janeiro. Han

fæste i livet på trods af voldsomme

så flytter den 20-årige sønnesøn

kredser om hende og forsøger at

hændelser. Bid for bid afdækkes

ind hos Bjørn i hans etværelses

indfange hendes usyndige liv og

hændelser, motiver og konsekven-

lejlighed.

skæbne i millionbyen.

Udenlandske romaner

Moshfegh, Ottessa

ser i deres liv.

Klingberg, Ewa

Kræmmerfund og kærlighed
Gad, 2020. 350 s

Mit år med ro og hvile

Faldbakken, Matias

Felicia har altid bare fulgt sin

Vi er fem

mands ønsker. Men da han vil skil-

Clayton, Meg Waite

Rosinante, 2020. 256 s

Gutkind, 2020. 214 s

les, står hun tilbage med en ejen-

Sidste tog til London

Hun har alt - udseendet, pengene,

Tormod eksperimenterer med ler i

dom fuld af søde lejere. Omgivet

Gad, 2020. 460 s

den lækre lejlighed på Manhattan,

værkstedet og snart er lerklumpen

af ejendommens historie må hun

Geertruida Wijsmuller-Meijer,

men er alligevel lidenskabsfor-

blevet en hjælp i køkkenet og en

skabe sig et nyt liv og nye drømme.

kaldet Tante Truus, sætter livet på

ladt, angst og ulykkelig. Er et år i

legekammerat. En dag løber klum-

spil for at redde jødiske børn ud

kemisk dvaletilstand vejen ud?

pen hjemmefra og skaber panik i

af Tyskland og Østrig op til 2. ver-

landsbyen.

denskrigs udbrud. Stephan er søn
af en velhavende jødisk chokoladefabrikant i Wien. Hans liv ændres
radikalt.
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Springora, Vanessa

Zentner, Alexi

Hellberg, Åsa

Samtykke

Den hvide kirke

Velkommen til Flanagans

Grif, 2020. 183 s

Klim, 2020. 354 s

Lindhardt og Ringhof, 2020. 350 s

V. er en pige på 13 og G.M. en

Jessup er 17, en god dreng og på

London, 1960'erne. Linda Lansing

mand på 50 - samt forfatter kendt

vej til college. Han er ud af en fattig

har arvet sin fars hotel, og det har

for sine seksuelle forhold til pur-

hvid familie, der er belastet af nog-

været en lang kamp for at genop-

unge piger. De indleder et forhold.

le racerelaterede fængselsdomme.

rette det til dets tidligere status -

Først 30 år senere tør V. stå frem

Da Jessup har et sammenstød

og kampen er ikke ovre endnu.

og fortælle om forholdet, som fik

med en ung sort mand, kommer

store konsekvenser for hende.

han ud, hvor han ikke kan bunde,
og er det overhovedet muligt at
træffe de rigtige valg?
Colgan, Jenny

Kærlighed &
underholdning

Den lille cafe ved
den endeløse strand
Cicero, 2020. 382 s

Berg, Elizabeth

På den skotske ø, Mure, knokler

Miraklet i Mason

Flora MacKenzie for at få både

Cicero, 2020. 316 s

caféen og kærligheden til at fun-

2.del af : Historien om Arthur Truluv

gere. Men øens læge, den syriske

Den aldrende Lucille savner sit livs

Saif, får en glædelig nyhed og

kærlighed, men holder fast i både

Flora skal planlægge hele 2 bryl-

Heywood, Carey

livet og bagekurserne. Iris mangler

lupper.

Der går altid et tog til New York

ikke penge, men nyt indhold i sit
Strauss, Simon

Palatium, 2020. 279 s

liv, og Tiny er ulykkeligt forelsket.

Paige er flyttet ind på sin mors

Romerske dage

De Rosa, Domenica

sofa i Woodlake efter at hendes

Turbine, 2020. 163 s

Villa Serenas hemmelighed

eventfirma i New York er gået

En ung tysk mand, bogens for-

Clausen, Julie

Gad, 2020. 425 s

konkurs. Mens hun slikker sårene

tæller, ankommer til Rom. Her

Hjerterdame

Engelske Emily Robertson sidder i

og forsøger at skaffe penge til en

skal han bo i nogle måneder i en

Turbine, 2020. 364 s

sit drømmehus i Toscana med sine

ny start, begynder hun at gøre rent

lejlighed over for Casa di Goethe.

27-årige Emma har været kæreste

tre børn, da hendes mand i en sms

for Asher.

Han har problemer med hjertet og

med Thomas i 10 år. Nu er næste

skriver, at han forlader hende. En

håber at mødet med den gamle

skridt hus og børn. Men det er

ny tilværelse åbnes af den katolske

storby kan få ham ned i gear.

altså svært at blive gravid, når man

præst, ligestillede kvinder fra land-

ikke engang har sex længere.

byen og en sær arkæolog.
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Kennedy, Elle

Potter, Alexandra

Valpy, Fiona

Spillet

En ny chance

Et hav af minder

Flamingo, 2020. 408 s

NB Books, 2020. 439 s

Cicero, 2020. 308 s

Den smukke Demi har været

Da Seb slår op med Tess, er hun

Kendra skal nedskrive sin mormor

kæreste med basketballspilleren

overbevist om, at det var hendes

Ellas livsfortælling. Ella har et hav

Nico i årevis og hun omgiver sig

egen skyld. Men så får hun en ny

af minder om kærlighed og skønne

med masser af mandlige venner.

chance for at kunne rette op på

somre, men også om krig og forlist

Derfor er den lækre ishockeyspil-

alle de fejl, hun begik i forholdet

kærlighed. Måske kan Ellas histo-

ler Hunters selvvalgte cølibat ikke

med ham. Hun må da for pokker

rie også give svaret på Kendras

i fare, når nu de skal være stu-

kunne lære at elske Star Wars!

egen livshistorie?

diemakkere på universitetet. Vel?

Familie- og
slægtsromaner

Kleypas, Lisa

Jio, Sarah

Lady Sophias elsker

Når violerne blomstrer

Flamingo, 2020. 287 s

Gad, 2020. 372 s

Bow Street-serien 2. bind

Et besøg hos sin grandtante på

Sophia Sydney er drevet af sit

Bainbridge Island vender op og

ønske om at hævne sin brors

ned på forfatteren Emilys liv og alt

død. Derfor søger hun jobbet som

hvad hun troede hun vidste om sin

assistent for den magtfulde Ross

familie.

Cannon, chefen for Bow Street
politi. Men da hun først lærer ham
at kende, bliver det ikke så nemt
alligevel.

Smith, Wilbur A.
Quinn, Julia

Søjler af ild

Den ugifte hertug

Lindhardt og Ringhof, 2020. 447 s

Søskendeparret Connie og Theo

People's Press, 2020. 348 s

Miller, Holly

Familien Bridgerton 1

Bjergfeldt, Annette

Courtney bliver adskilt under en

Når jeg ser dig

I 1800-tallets London leder Daphne

Højsangen fra Palermovej

opstand i Indien i 1754. Theo slut-

Palatium, 2020. 419 s

Bridgerton efter sin kommende

Modtryk, 2020. 360 s

ter sig til den britiske hær og når

Joel holder sig fra kærligheden, for

ægtemand. Hun er både klog og

Pigen Esther bor med sin familie i

efter voldsomme begivenheder til

han drømmer om de mennesker,

smuk, men hendes bejlere er enten

huset på Palermovej, som hendes

Amerika. Connie indgår intrigante

han elsker. Hvad der sker dem af

for gamle eller uinteresserede i en

morfar med store drømme købte

alliancer med forskellige mænd og

godt og ondt, og drømmene går

kvinde, der kan svare for sig selv.

i 1921, og som nu har været ram-

kommer også til Amerika, hvor der

men om familien i tre generationer.

er krig mod indianerne. Vil de to

altid i opfyldelse. Han tøver derfor
med at blive forelsket i Callie, for

søskende mødes igen?

hvad nu hvis ...
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Science fiction

George, Elizabeth

Hoover, Colleen

Manzini, Antonio

Fatale følger

Mørkt bedrag

Adams ribben

Kløvedal, Gurli Marie

HarperCollins Nordic, 2020. 623 s

Lindhardt og Ringhof, 2020. 339 s

Arvids, 2020. 241 s

Hundehjerte

Krimiserien med : Lynley og Havers ; 19

Lowen skal skrive en serie færdig

Rocco Schiavone-krimi bind 2

Grønningen 1, 2020. 351 s

Kriminalbetjent Havers ser en

for en kvindelig succesforfatter, der

Den stilfærdige Ester Baudo fin-

Forskeren Elin skal videreudvikle en

sammenhæng mellem et selvmord

er invalid efter en ulykke. Lowen

des hængt i sin lejlighed i Aosta i

robothund, som reagerer på Elins

og en dødelig forgiftning af den

bor i forfatterens hus, der er ramt

Norditalien. Men det er et fingeret

følelser via en chip hun får indsat i

storsælgende feministiske forfatter

af sorg efter flere familietragedier,

mord. Vicekriminalkommissær

armen. Opgaven fører hende til New

Clare Abbott. Havers har chefen på

og hun forelsker sig lidenskabeligt

Rocco Schiavone fra Rom sættes

York, hvor hun bliver venner med

nakken og med hjælp fra Lynley,

i hendes mand. Men hvad er det

på sagen.

Shanay, der kæmper for sortes ret-

må hun træde varsomt i opkla-

egentlig, der foregår i det hus?

tigheder. Det bliver et skelsættende

ringen.

venskab for begge kvinder.

Marsons, Angela

Døde vidner
Jentas, 2020. 379 s

Spænding

Krimiserien med: Kim Stone ; 4

Vicekriminalkommisær Kim Stone
og hendes team blandes ind i
en række drab på unge kvinder.
Ligene dumpes ved en tophemmelig retsmedicinsk forskningsenhed,
så Kim skal både lede efter en
seriemorder og holde anlægget
hemmeligt for offentligheden.
Koontz, Dean R.
Griffiths, Elly

Det hviskende rum

Marwood, Alex

De udstødte

EgoLibris, 2020. 672 s

Onde piger

Cavanagh, Steve

Gad, 2020. 350 s

2. del af: Det stille hjørne

Hoff & Poulsen, 2020. 427 s

Nævningen

En Ruth Galloway-krimi 6. bog

Jane Hawk er på flugt og efterlyst

To piger blev i 1986 dømt for mor-

Jentas, 2020. 414 s

Arkæolog Ruth Galloway har fundet

i hele USA. Hun er på hævntogt

det på en lille pige. 25 år senere

De var Hollywoods hotteste par. Nu

de jordiske rester af Moder Krog og

og ønsker at knække et farligt

mødes de tilfældigt igen, da en

er en af dem død og filmstjernen

skal i TV - der er kriminalinspektør

forbrydersyndikat som bl.a. står

mordbølge skyller over en syden-

Robert Solomon er tiltalt for det

Harry Nelson også, da han efterly-

bag hendes mands selvmord.

gelsk badeby. Vil deres nye liv blive

brutale mord på sin unge kone,

ser nok et kidnappet barn.

Men det er en farlig mission og

ødelagt, nu hvor de bevæger sig i

men forsvaret har advokaten Eddie

mange ønsker Jane død, hun ved

mediernes spotlys?

Flynn med på holdet.

for meget.
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Penny, Louise

Sherez, Stav

sker Rebekka Holm med truende

Mørkt motiv

Skjulte spor

sms'er og forholdet til sin indlagte

Hr. Ferdinand, 2020. 327 s

Jentas, 2020. 319 s

kæreste.

Et Three Pines-mysterium 1

Makkerparret Carrigan og Miller

I landsbyen Three Pines er der

er under pres ovenfra pga. en tid-

normalt fred og idyl. Men da

ligere sag, men en ny sag om for-

Hauervig, Erik

kunstmaleren Jane Neal bliver

svundne kvinder fra et hostel kræ-

Hvem er fjenden?

fundet død i skoven, skudt af en pil,

ver også deres opmærksomhed.

Skriveforlaget, 2020. 315 s

bliver kriminalkommissær Armand
Gamache og hans team tilkaldt, og
nogle af det lille samfunds hem-

Krimiserien med: Bjørn Agger ; 6

To bandemedlemmer stjæler

Dansk spænding

et parti hash fra rockerklubben

meligheder kommer frem i lyset.

Ghost, hvilket starter en bandekrig
på tværs af København og Malmø.

Bukkehave, Tobias

Kongetro

Ellemose, Søren

Bjørn Agger og Nancy fra Task

Politiken, 2020. 329 s

Herrens hus

Force One får hænderne fulde

Den tidligere jægersoldat Tom

Forfatterskabet.dk, 2020. 346 s

efterhånden som volden eskalerer.

Cortzen har mistet tiltroen til

Krimiserien med: Henning Lorentzen ; 4

fædrelandet. Men så kalder pligten

En ældre advokat begår selvmord.

igen. Et mord i Dubai sætter en

Det bliver starten på en række

række af hændelser i gang. Det er

af brutale begivenheder; magt-

nu op til Tom at stoppe en potentiel

misbrug i samfundets elite og en

katastrofe.

mystisk sekt hvor sex og stoffer
spiller en afgørende rolle. Så den
ellers pensionerede kriminalkom-

Davidsen, Leif

missær Henning Lorentzen må

Forræderens børn

vende tilbage og hjælpe politiet ...

Russell, Kate Elizabeth

Lindhardt og Ringhof, 2020. 340 s

Min mørke Vanessa

2. del af: Djævelen i hullet

Lindhardt og Ringhof, 2020. 389 s

Gensyn med søskendeparret Tor og

Hastrup, Julie

Vanessa begynder på kostskole

Laila, der på grund af et giftmord

Vildskud

og forelsker sig i sin litteratur-

igen kommer i kontakt med den

Politiken, 2020. 414 s

Holmfjord, Lisa

lærer. De får et seksuelt forhold,

russiske efterretningstjeneste.

Krimiserien med: Rebekka Holm ; 8

Døden er kun et øjeblik

der besætter Vanessa og præger

Johanna Ejby starter i en sorg-

Gyldendal, 2020. 351 s

hendes liv voldsomt - også som

gruppe efter at have mistet sin

Psykologisk thriller om en kvinde,

voksen.

datter. Tankerne om hævn hos kli-

der forsøger at slippe ud af sit

enterne i sorggruppen udvikler sig.

forhold med en voldelig og mani-

Samtidig kæmper drabsefterfor-

pulerende mand.
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af en overdosis insulin. Den unge

Thomassen, Lars

Horst, Jørn Lier

kvindes debutroman skal snart

Den som søger skal finde

Felicia forsvandt

udkomme. Kan drabet have noget

Månen, 2020. 449 s

Modtryk, 2020. 332 s

med den at gøre?

Vesterlund-trilogien del 3

Krimiserien med: William Wisting ; 2

Danmarks værste seriemorder er

Et kvindelig graves op samtidig

endelig fanget og ligger i koma.

med at en ung kvinde forsvinder. Er

Kjædegaard, Lars

De overlevende ofre for hans

de to sager mon forbundne og kan

Liget i lyngen

voldsomme myrderier kan nu leve

efterforskeren Wisting løse myste-

Gyldendal, 2020. 167 s

videre i tryghed, men så bliver

riet inden der måske forsvinder

En Agnes Hillstrøm krimi 1

offerets datter bortført. Jagten kan

flere kvinder?

Krimi. Efterforsker Agnes Hillstrøm

begynde igen.

og hendes assistent, Otto Vang, får
en sag om en dreng, der er fundet
Jakob, Nis

mishandlet til døde i Midtjylland.

Missil

Ingen har savnet ham, og det viser

Jakobs press, 2020. 460 s

sig, at forældrene også er døde.

Den danske seriemorder Nils er

Hvad ligger bag en sådan familie-

undsluppet fra russisk fængsel og

tragedie?

Nordisk spænding

er nu i gang med at planlægge sin
hævn over Inessa. Samtidig prøver
Wolf at optrevle den hemmelig

Staffeldt, Nina von

gruppe, der vil hans kæreste til

Vinterjagt

livs. Midt i det hele må Inessa og

Milik, 2020. 317 s

Wolf endnu engang afsted for den

Krimiserien med: Sika Haslund ; 4

hemmelig efterretningstjeneste,

Den grønlandske kommunikations-

Horst, Jørn Lier

der vil have dem til Beijing for

konsulent Sika Haslund og jour-

Nøglevidnet

stoppe udviklingen af et atom-

nalisten Thormod Gislasson må

missil.

kaste sig ind i kampen mod brutal

Flood, Helene

Krimiserien med: William Wisting ; 1

organiseret kriminalitet i Grønland,

Terapeuten

Efterforskeren William Wisting bli-

med den unge musiker, Salik, som

Grønningen 1, 2020. 375 s

ver kaldt ud til fundet af et lig, hvor

omdrejningspunkt.

Sara er psykolog og Sigurd arkitekt

han mødes af et yderst makabert

En digters død

og bor i en gammel villa i et af

syn. Preben Pramm har ligget død

Gyldendal, 2020. 148 s

Oslos bedste kvarterer. Da han bli-

i en uge og har været udsat for

En Agnes Hillstrøm krimi 2

ver fundet skudt, mistænker politiet

tortur. Wisting skal nu efterforske

Agnes Hillstrøm og hendes assi-

hende. Hun føler sig overvåget, og

dette brutale mord, der fremstår

stent får en sag om en ung kvinde,

der er vist nogen i huset om natten.

helt uden motiv.

der er fundet dræbt i Helsingør

Eller er hun ved at blive vanvittig?

Kjædegaard, Lars

Modtryk, 2020. 285 s

9

Biografier &
erindringer

fra et fængsel i en tidligere sovjetstat, og Shelton samler et hold af
tidligere samarbejdspartnere for at

om sit liv i statens tjeneste som
ledende embedsmand, departementschef og ambassadør - tæt

planlægge opgaven.

98.214

på magtens centrum. Han for-

Holm, Adam

tæller om vigtige begivenheder

Diktatoren i Damaskus

i dansk og international politik:

Gyldendal, 2020. 248 s

fra Romtraktaten i 1971, over

Et personligt portræt af Syriens

Berlinmurens fald, til 9/11 og

præsident Bashar al-Assad (f.

Irakkrigen.

1965), der imod alle forudsigelser
har overlevet en folkelig opstand og

Jungstedt, Mari

ni års blodig krig, hvor mere end

99.4 Hviid, Michelle

500.000 mennesker er blevet slået

Hviid, Michelle

ihjel og millioner drevet på flugt .

Lev livet modigt

Jeg kan se dig

People'sPress, 2020. 298 s

Forfatteren (f. 1972) fortæller om

People'sPress, 2020. 277 s

Krimiserien med: Anders Knutas ; 15

99.1

de mange kriser, hun har haft i

På en øde ø ved Gotland bliver

Kramhøft, Lars

Soei, Aydin

sit liv, og hvordan hun har tacklet

tre jurastuderende forgiftet og

Fædre

dem. Bl.a. ved at blive ved at prøve.

omkommer, mens en fjerde over-

Noget frygteligt er altid
lige ved at ske

Gad, 2020. 301 s

Igen og igen. Ved at insistere på at

lever. Ingen forstår hvorfor, og

Fahrenheit, 2020. 132 s

De fem fædre Nagieb Khaja, Janus

være uforfærdet i livet og søge lyk-

politifolkene Anders Knutas og

Tegneserie - graphic novel om

Bakrawi, Asim Latif, Tarek Ziad

ken. For hvad er alternativet?

Karin Jacobsson, der også danner

depression og kønsroller. Om en

Hussein og Niddal El-Jabri beret-

par privat, arbejder om kap med

ung mand, der kæmper med at

ter om skilsmisser, arv, forbilleder,

tiden for at hindre, at drabsmanden

fungere i sociale sammenhænge

tilhørsforhold, død og udødelig-

99.4 Jensen, Henning

slår til igen.

og med at passe ind i den traditio-

gørelse i familien. Tilsammen

Jensen, Henning

nelle mandekultur.

tegner de et portræt af den første

Gennem glasvæggen

generation med etnisk minoritets-

Gyldendal, 2020. 305 s

baggrund, som for alvor er rundet

Skuespilleren Henning Jensen

af Danmark.

(f. 1943) oplevede i 1978 en svær

Tegneserier
Nury, Fabien
Hamme, Jean van

Katanga

Missionen

Faraos Cigarer, 2020. 73 s

Zoom, 2020. 56 s

Bind 1: Diamanter

99.4 Federspiel, Ulrik

uforståenhed over for hans situa-

Wayne Shelton: 1

Tegneserie om forsvundne dia-

Federspiel, Ulrik

tion, var han også selv på ukendt

Wayne Shelton er professionel pro-

manter, lejesoldater og kamp om

Et diplomatisk liv

grund. Derfor kom han omkring

blemløser. En rigmand hyrer ham

besiddelse af minedrift, i det bor-

Gyldendal, 2020. 509 s

en del kvaksalvere, før han endelig

til at befri en fransk lastbilchauffør

gerkrigshærgede Congo i 1960.

Ulrik Federspiel (f. 1943) fortæller

blev indlagt og fik ordentlig hjælp.

depression, som det tog ham et år
at komme sig over. Oveni andres

10

Fra virkelighedens
verden

99.4 Margrethe II dronning af Danmark

Margrethe - en magisk rejse
gennem dronningens liv

34.38

Farrow, Ronan

Catch and kill

Heatherhill, 2020. 167 s

Klim, 2020. 453 s

En fotografisk rejse gennem

Om hvordan journalisten Ronan

Dronning Margrethes (f. 1940) fan-

Farrow (f. 1987), trods massiv mod-

tastiske og utrolige 80-årige liv. Fra

stand og åbenlyse trusler, fik histo-

fødslen en uge efter besættelsen

rien om Harvey Weinsteins sex- og

af Danmark i 1940 til de nyeste bil-

magtmisbrug frem i lyset.

leder fra 2020.
61.26

Frederiksen, N.

Lev lille embryo

99.4 Karma, Stephanie

Karma, Stephanie

Indblik, 2020. 311 s

Geggo

34.31

Personlig beretning i dagbogsform

Politiken, 2020. 237 s

Kaae, Peer

om et fertilitetsbehandlingsforløb

Reality-stjernen og influenceren

Den dømte mand

og om de følelsesmæssige og fysi-

Stephanie Karma (f. 1990), kendt

Grønningen 1, 2020. 323 s

ske udfordringer i kampen for at

som Geggo fra tv-serien "Familien

Gennemgang af sagen om Erik

blive forældre.

fra Bryggen", fortæller om sit liv.

Solbakke Hansen (1948-1997), der
i 1989 bl.a. blev dømt for mordbranden på Hotel Hafnia i 1973

99.4 Boochani, Behrouz

99.4 Lyneborg, Elisabeth

99.4 Kauffmann, Henrik

og drabet på en 15-årig pige i

Boochani, Behrouz

Lyneborg, Elisabeth

Lidegaard, Bo

1980. Bogen giver et indblik i hans

Kun bjergene er min ven

Min tålsomme folkekirke

Uden mandat

opvækst og liv og stiller spørgsmå-

Gyldendal, 2020. 405 s

mellemgaard, 2020. 194 s

Gyldendal, 2020. 560 s

let: Var han seriemorder eller offer

I 2013 flygter den kurdiske journa-

Præst Elisabeth Lyneborg (f. 1939)

Et politisk og personligt portræt af

for et justitsmord?

list Behrouz Boochani (f. 1983) fra

fortæller om at være en af de før-

Henrik Kauffmann (1888-1963), en

Iran. Han bliver samlet op ud for

ste kvindelige præster i den danske

af Danmarks mest kontroversielle

Australien og interneres i fem år

folkekirke fra 1975-2003 og deler

diplomater i nyere tid. Han star-

på Manus Island. Én sms ad gan-

sine tanker om den kirkelige insti-

tede sin karriere som diplomatisk

gen smugler han denne øjenvidne-

tution i Danmark og den udfordring

udsending lige efter 1. verdenskrig.

beretning ud om de umenneskelige

kirken står i.

Det er dog hans virke som gesandt

forhold i asylcentret.

i Washington under 2. verdenskrig,
der har gjort ham mere alment
kendt.
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Job & ledelse

99.4 Moos, Jørn

34.31

55.8

Moos, Jørn

Mølgaard, Milla

Thunberg, Greta

Afdeling N

Min teenager deler
da ikke nøgenbilleder

Ingen er for lille til at gøre en

60.1

People'sPress, 2020. 307 s

Politiken, 2020. 77 s

Ørsted, Christian

Tag med Jørn Moos' (f. 1940) på

Lesen, 2020. 199 s

Samling af den svenske klima-

Fatale forandringer

arbejde og bliv fluen på væg-

Med en blanding af teenageres og

aktivist Greta Thunbergs (f. 2003)

People'sPress, 2020. 267 s

gen i Afdeling N, Afdelingen for

forældres personlige beretninger

historiske og mest banebrydende

Debatprovokerende bog om foran-

Narkokriminalitet. Læs om bag-

og den nyeste viden fra psykolo-

taler i Europa og USA i perioden

dringsledelse, der ser kritisk på,

mænd, pushere og en krig, der

ger, forskere og digitale eksperter

2018-2019.

hvordan ledelsesredskabet bruges

næsten ikke er til at vinde.

gives en række bud på, hvordan

forkert i mange virksomheder med

man som forælder kan tage de

Samfund & klima

fatale forandringer til følge.

nødvendige snakke om digitale

59.1

krænkelser.

Dartnell, Lewis

Oprindelse

60.136

Klim, 2020. 339 s

Holdt Christensen, Peter

En skabelseshistorie om hvordan

Motivation på arbejdspladsen

pladetektonik og istider har formet

Akademisk Forlag, 2020. 400 s

udviklingen af mennesket, vores

Hvad er det, der motiverer os i

hjerner, vores byer og civilisationer.

vores arbejde? Der gives et over-

Og hvad det fortæller om de klima-

blik over, hvad forskningen ved om

forandringer, der kommer.

arbejdsmotivation. Formidling og
diskussion af både de klassiske
motivationsteorier, herunder f. eks.

30.11

90.1

behaviorismen, behovsteorierne og

North, Ryan

rimelighedsteorierne, og en række

Hvordan man opfinder alting

nyere motivationsteorier såsom

Loxodonta, 2020. 434 s

commitment, engagement og
meningsfuldhed i arbejdet.

Jensen, Søren

50.1

Guide til at (gen)opbygge en civi-

Tænd

McKibben, Bill

lisation, uanset hvilken periode

Skriveforlaget, 2020. 175 s

Et kapløb med tiden

i Jordens historie man skulle

Debatbog om det digitale Danmark

Information, 2020. 363 s

strande i.

med 10 gode råd til at tænde sam-

Jorden er under pres, og menne-

Rasmussen, Pernille

fundsdebatten.

sket bevæger sig alt for langsomt

Knæk stresskoden

mod en mere miljørigtig levevis.

Grow People, 2020. 213 s

Kan vi nå at redde os selv og

Ud fra fem temaer gives anvisninger

hvordan?

på, hvad man kan skabe trivsel og

60.136

forebygge stress på arbejdspladsen.

12

Personlig udvikling
& psykologi

15.2

forældrene. Med quizzer, fun facts

Sand, Ilse

og gode råd.

Venlige øjne på dig selv
Gyldendal, 2020. 158 s

Med øvelser og en test, hvor man

37.2

kan måle sin egen tilbøjelighed til

Montgomery, Hedvig

dårlig samvittighed.

Miraklernes tid - 0-2 år
Akademisk Forlag, 2020. 216 s

En guide for nybagte forældre der
15.2

viser, hvordan du gennem de før-

Østergaard Nissen, Sanne

ste to år af dit barns liv knytter et

Skønheden i det uperfekte

stærkt og tæt bånd til barnet. Det

People'sPress, 2020. 255 s

61.36

er også en guide til alle de spørgs-

Med udgangspunkt i forskning

Holm, Mette

mål, der melder sig på vejen. Til

fra den positive psykologi og den

Op

søvn, mad og leg, til ordene, der

15.2

japanske filosofi wabi-sabi sættes

Muusmann, 2020. 217 s

begynder at komme, og behovene,

Blaksted, Cecilie

der fokus på, hvordan man kan

Med udgangspunkt i den kognitive

som melder sig.

Challenge metoden

lære at finde meningen i livets for-

metode arbejder OPPE-teorien

Grønningen 1, 2020. 208 s

anderlighed, i egen ufuldkommen-

med, hvordan tankerne påvirker

Udfordr dig selv og dine venner

hed og i livets fællesskaber.

dine følelser, og dermed afgør

med challenges af enhver art. For

dine handlinger. OPPE-metoden

alle, der har brug for inspiration til
at ændre vaner og livsstil.

består af fem trin: Opdag følelsen,
23.3

Accepter følelsen, Hvad fortæller

Riebnitzsky, Anne-Cathrine

følelsen? Hvad er kontrasten?,

Tro i hverdagen

Hvordan skaber du kontrasten?

15.2

Eksistensen, 2020. 107 s

McRaven, William H.

Forfatter Anne-Cathrine

Make your bed

Riebnitzsky (f. 1974) fortæller,

Operators Book Club, 2020. 153 s

hvordan troen på Gud har givet

Hvis du vil forandre verden, så

hende mod og hjulpet hende i

13.43

begynd med at rede din seng.

hendes liv og forfattergerning. Hun

Morgan, Nicola

Sådan lyder det første af 10 gode

deler ud af sin livs- og trosfortæl-

Det er min hjernes skyld

61.36

råd til at få styr på dit liv og højne

ling og reflekterer over emner som

Gyldendal, 2020. 195 s

Morgan, Nicola

din livskvalitet. De 10 råd bygger på

tilgivelse, vrede, kærlighed, skyld

Om hvad der sker i hjernen i løbet

Slap lidt mere af

Navy SEALS grundprincipper.

og indre fred.

af teenageårene, og hvad det bl.a.

Gyldendal, 2020. 263 s

betyder for humøret, kroppen og

En guide om stress til teenagere og

psyken samt relationen til sine

deres voksne.

Børn & forældre

13

og mentalt, men belønningen er

46.4 Djursland

63.56

selvindsigt og klarhed over sin livs-

Baklund, Kari

Lentz, Rikke

situation.

100 hemmelige oplevelser
på Djursland

Økologiske blomster

Skrift & Tale, 2020. 135 s

Om økologisk blomsterdyrkning,

Indhold: Naturoplevelser ;

med alt fra planlægning af blom-

Spændende bygninger ; Lidt godt

sterbede til komposition af buket-

til spisekammeret ; Kunstnerens

ter og opsatser.

Danmark rundt

Muusmann, 2020. 248 s

værksted ; Udstillinger ; Unikke
butikker ; Aktive oplevelser ; Åh
Anholt

79.69

Mad & ernæring

Kragelund, Julie Pio

Friluftsrollinger
Muusmann, 2020. 176 s

50.26

Guide til småbørnsforældre, der

Så forandret

gerne vil dyrke familiefriluftsliv,

BFN, 2019. 276 s

med konkrete råd og vejlednin-

Beskrivelse i ord og billeder af,

ger til børneegnede aktiviteter i

46.1

hvordan de danske landskaber og

Danmark og Skandinavien såsom

Hansen, Jørgen

naturområder har udviklet sig gen-

vandring, orienteringsløb, cykling,

Danmarks slotte & herregårde

nem de sidste 200 år under påvirk-

overnatning i det fri, bål, fiskeri og

Legind, 2020. 214 s

ning af samfundsudviklingen.

kanopadling.

Beskrivelse af 150 danske slotte
og herregårde, hvortil der hele året

Rejser & oplevelser

Hus & have

eller i perioder er offentlig adgang

61.38

Sundt & sjovt

til bygninger eller parker. Hvert
sted beskrives fra tidlig tid til i dag

63.56

Lindhardt og Ringhof, 2020. 199 s

47.4

med bygningshistorie, byggestil,

Christiansen, Anne Gine

Guide til vægttab. Principperne

Jespersen, Simone

særligt interessante begivenheder,

Smukke haver

bag konceptet "Sundt & Sjovt" er

Kvartlivskrise på Caminoen

åbningstider m.m.

Turbine, 2020. 323 s

at mad- og træningsplaner skal

Muusmann, 2020. 216 s

Inspiration til stauder, sommer-

være realistiske. Derfor er der

Simone Jespersen (f. 1993) står

blomster, løg, knolde, buske, træer

ingen forbudte fødevarer eller

som 23-årig og er i tvivl om sin

46.2

og prydgræsser i 15 forskellige

tidskrævende træningsforløb, men

plads i voksenlivet. Hun vil gerne

Hansen, Jørgen

havetyper.

nemme opskrifter og oversku-

gøre noget, der giver hende værdi

Pilgrimsfærd i Danmark

elige træningsprogrammer. Med

og mening - og beslutter at gå

Legind, 2020. 125 s

kostråd, opskrifter til morgenmad,

Caminoen fra Frankrig til Spanien.

Vandreture på Hærvejen,

frokost og aftensmad samt træ-

Det bliver udfordrende, både fysisk

Klosterruten, Camønoen med flere.

ningsøvelser.
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Afspænding

Hobby & fritid

61.36

14.1

Drømme

Pallisgaard, Karen

Stjernetegn

Aarhus Universitetsforlag, 2020. 60 s

Hverdagsmeditation

Grønningen 1, 2020. 251 s

Tænkepauser 80

Politiken, 2020. 222 s

Indføring i dyrekredsens tolv

Hvorfor drømmer vi når vi sover,

En praktisk introduktion til centrale

stjernetegn og astrologiens grund-

hvad drømmer vi om, og kan vi øve

tanker og teknikker til forskellige

begreber.

os, mens vi drømmer?

61.28

Rosen, Melanie Gillespie

former for meditation, og tips til
hvordan vi kan meditere i vores

Sport

hverdag. For både nybegyndere og
dem, der har prøvet at meditere
64.11

før.

Juel, Nikolaj

Grill grønt
Gyldendal, 2020. 168 s

61.36

Kogebog med en række vegetar- og

Lisle, Helle

grøntsagsretter tilberedt på gril-

Mindfulness & compassion

len, der kan tilføre den traditionelle

Heartbased Life, 2020. 264 s

grillmad et grønt tvist. Med fokus på

En introduktion til, hvordan vi kan

sæsonprægede råvarer og opskrif-

forandre og måske ligefrem for-

ter på hovedretter, småretter, sala-

vandle vores liv ved at øge vores

33.21

ter, desserter og dips. Bagerst et

bevidsthed, træne vores sind og

Invester i livet

afsnit med grilltips og –tricks.

genfinde kontakten til vores essens

People'sPress, 2020. 191 s

og hjerte.

Gør det selv-bog for alle, der

79.66

ønsker at finde inspiration til en

Iltgæld

livsstil, der kombinerer simple

Gyldendal, 2020. 273 s

64.15

Hansson, Lene

61.6

living med fornuftige investerings-

I ord og tegninger fortælles om den

Veganer på deltid

Kroppens klaverstemmer

strategier, og dermed over tid få

professionelle cykelsport og men-

Hovedland, 2020. 187 s

People'sPress, 2020. 272 s

mere luft i økonomien og mere

neskene omkring den. Personligt

Opskrifter vegansk morgenmad,

Om osteopaten Gorm Alex

frihed.

indblik i cykelsportens farver og

frokost og aftensmad, inddelt efter

Petersens (f. 1972) arbejde med at

skyggesider, fra forårsklassikeren

årstiderne og indledt med oversigt

hjælpe travle mennesker med at

til de store etapeløb og hele vejen

over sæsonens råvarer. Med afsnit

blive bedre til at mærke kroppen

til løvfald ved Comosøen.

om protein, jern, kalk, magnesium

og bare være, fortalt af kropsama-

og B12, glutenalleri samt et sundt

tøren Dan Melchior (f. 1955).

tarmsystem.
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Historie

81.66

20 før 20
Information, 2020. 381 s

30.1645

Et litteraturhistorisk eksperiment,

Jensen, John V.

hvor tre anmeldere på avisen

Tyskere på flugt

Information satte sig for at skrive

Aarhus Universitetsforlag, 2020. 100 s

de seneste 20 års litteraturhistorie

Om de over 200.000 tyskere, der

på en ny måde. 20 litterære begi-

på flugt fra Den Røde Hær, kom

venheder i årene fra 2000-2019,

til Danmark i 1945 i krigens sidste

der har betydet noget for litteratu-

måneder. Om deres møde med dan-

rens udvikling i Danmark.

skerne og de danske myndigheder.
39.43

79.66

32.61

Juhl, Helle

Zachariassen, Henrik

Brøndal, Jørn

Barndom på landet

Læs løbet

Danske amerikanere

Lindhardt og Ringhof, 2020. 250 s

Turbine, 2020. 353 s

Aarhus Universitetsforlag, 2020. 100 s

10 danskere fra hele landet fortæl-

Cykelryttere ved, at det ikke kun er

Om den store udvandringsbølge i

ler om deres opvækst på landet i

fysisk styrke og en god kondition,

1860'erne frem til 1900-tallet, hvor

efterkrigstidens Danmark. Derved

der afgør, hvem der kommer først

mere end 320.000 danskere emi-

gives et signalement af samfunds-

over målstregen. Taktik spiller

grerede til USA. Med beretninger

udvikling, tidsånd, dagligliv og

også en stor rolle.

fra udvandrede familiers liv kom-

børneliv blandt husmænd, fiskere

bineret med beskrivelse af forhold

og på et gods.

og livsvilkår. Desuden samtidens

Musik & litteratur

syn på dansk-amerikansk identitet
og racesyn.

99.4 Rossini, Gioacchino

94.4

78.9

Milholt, Thomas

Kaargaard Nielsen, Steen

Manden bag masken

Thiedecke, Johnny

Musik

Aarhus Universitetsforlag, 2020. 412 s

32.61

Pantheon, 2020. 186 s

Aarhus Universitetsforlag, 2020. 60 s

Biografi om Gioachhino Rossini

Flott, Søren

Med vægt på det politiske, skildres

Tænkepauser 79

(1792-1868), der gør op med myter

Rejsen mod syd

i tekst og billeder den turbulente

Om musik, musikhistorien og hvor-

og fordomme, skilder den italien-

Lindhardt og Ringhof, 2020. 345 s

tid 1919-1933 i Tyskland.

dan vores forhold til musikken er

ske komponists liv og karriere og

Om de danskere der i perioden

skiftet i takt med at adgangen til

sætter kunstner og værk ind i en

1850-1930 udvandrede til Argentina

musik er blevet allemandseje.

politisk og kulturhistorisk sam-

i håbet om at opnå et bedre liv med

menhæng. Med gennemgang af

slag i nogle af de skæbner, der

alle Rossinis 39 operaer.

med skiftende held klarede sig.

Weimarrepublikken
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FILM

Udenlandske film

Nordiske film

21 bridges

Om to meget forskellige kvinder,

Universal Sony Pictures Home Entertainment

hvis veje krydses i forbindelse med

Nordic, Scanbox Entertainment Denmark,

et bryllup. Det får fundamentale

After the wedding
SF Film, 2020. 107 min.

2020. 95 min.

konsekvenser for dem begge - for

Et ukompliceret narkokup går

idealistiske Isabel, der lægger liv

grueligt galt og de to røvere

og sjæl i et indisk børnehjem, og

Ray og Michael flygter. Flugten

for velhavende Theresa og hendes

bliver dog besværliggjort af at

familie i New York.

alle Manhattans 21 broer bliver
afspærret, og især fordi New Yorks
bedste menneskejæger er lige i
hælene på dem.

97.98

Hardenfelt, Michael

Hvordan Polen blev Polen

De forbandede år

Mr. East, 2020. 352 s

Universal Sony Pictures Home Entertainment

Gennemgang af Polens historie fra

Nordic, Scanbox Entertainment Denmark,

mellemkrigstiden og frem til 2019.

2020. 2 t., 26 min.

Forfatteren, der har været bosat i

Karl Skov ejer en elektronikfabrik

Polen i en længere periode, søger

og bor i en storslået villa nord for

bl.a. at levere en forklaring på,

København sammen med sin kone

hvordan landet har ændret sig fra

og fem børn. For at undgå konkurs

at være mønstermedlem af EU til

begynder han - mod sin overbevis-

Black and blue

at være problembarnet, som træ-

ning - at producere til tyskerne.

Universal Sony Pictures Home Entertainment
Nordic, 2020. 103 min.

der demokratiet under fode.

En kvindelige sort betjent bliver

Klovn the final

1917

vidne til at nogle andre strømere

Nordisk Film, 2020. 91 min.

Nordisk Film, 2020

myrder en kriminel. Hun bliver

Frank og Casper ender i den helt

To unge britiske soldater sendes

opdaget af hendes korrupte kolle-

store kattepine da en rejse til

på en mission, hvor de skal krydse

gaer og må tage flugten; skurkene

Island glipper (fordi Frank opfører

fjendeland for at nå frem til alli-

vil gøre alt for at skjule sandheden.

sig tosset i lufthavnen) mens alle

erede tropper. Vi er i 1917, midt i

tror, at de rent faktisk er på Island.

skyttegravenes gru, og filmen er

Det ender helt galt for vores to

optaget i ét take.

"helte".
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Monos

A rainy day in New York

Skin

Angel, 2020. 102 min

Scanbox Entertainment, Soul Media, 2020

Another World Entertainment, 2020. 114 min.

På et bjerg omkranset af jungle,

92 min.

Bryan Widner er en brutal skin-

bor en lille gruppe børnesoldater.

De to forelskede unge, Gatsby og

head. Han drikker, horer og er med

De lever efter ritualer de selv har

Ashleigh, indtager smukke New

i et miljø, der begår grusomme

opfundet. En dag får de ansvaret

York. Men byen, der starter med

hadforbrydelser. Men Bryan bliver

for en malkeko og et amerikansk

at fortrylle dem, ender med at

forelsket. Og kærligheden åbner

gidsel og snart trues den lille flok

skille dem ad. Ashleigh forfølger

hans øjne og giver ham modet

af et indbyrdes oprør.

sin journalistdrøm, mens Gatsby

til at bryde med det nynazistiske

flakker alene rundt i de regnvåde

miljø. Men miljøet vil ikke bryde

gader,

med Bryan.

Flugten fra Østtyskland
Another World Entertainment, 2020.
2 t., 1 min.

1979, Østtyskland. To familier planlægger en spektakulær flugt, med
luftballon, til Vesttyskland! Men
kan de nå at komme afsted inden
Stasi optrevler deres planer?

Jumanji - the next level

Official secrets

Universal Sony Pictures Home Entertainment

Universal Sony Pictures Home Entertainment

Roma

Nordic, 2020. 2 t., 3 min.

Nordic, Scanbox Entertainment Denmark,

Twentieth Century Fox Home Entertainment,

Sorry we missed you

2020. 2 t., 15 min.

Universal Sony Pictures Home Entertainment
Nordic Scanbox Entertainment Denmark,

Vores fire helte tager endnu

2019. 107 min.

engang på en rejse ind i spilver-

I 2003 beslutter en britisk efterret-

Mexico City, bydelen Roma i starten

denen Jumanji - og denne gang

ningsspecialist sig for at lække et

af 1970'erne. Cleo er tjenestepige

kommer to pensionister med på

fortroligt notat til pressen, et notat

og arbejder for en middelklassefa-

Ricky og Abby forsøger at få hver-

eventyret!

der viser hvordan den amerikanske

milie. Hun har en kæreste og bliver

dagen til at hænge sammen. De

regering forsøger at presse en krig

gravid, men han forlader hende.

har to børn og er presset rent øko-

mod Irak igennem. Baseret på vir-

Samtidig sker der dramatiske ting i

nomisk. Da Ricky får muligheden

kelige hændelser.

det mexicanske samfund.

for at få et nyt job som selvstændig

2020. 97 min.

chauffør er der, måske, bedre tider
på vej.

18

SPIL

Maneater

Stellaris

Koch Media, 2020. PS4

Koch Media, 2020. PS4

Actionspil. I syv store åbne hav-

Strategispil. Kan du overtage her-

områder kan spilleren udforske de

redømmet i en gigantisk galakse?

undersøiske miljøer, løse missio-

Start dit imperium på din egen pla-

ner og snuppe en lystsejler eller en

net og udforsk planeterne omkring

windsurfer, som snack, når sulten

dig, udvid dit territorium, find res-

melder sig.

sourcer og forsk i nye teknologier.
Du kan udslette fjendtlige civilisationer eller indgå alliancer. Spil
alene eller online 2-4 spillere.

Super Kickers League
Just for Games, 2020. PS4

Ancestors - legacy

Fodboldspil. Humoristisk gade-

Petoons Studio, 2020. PS4

foldboldspil med superkræfter og

Strategispil. Her kan du tage kom-

enkle regler.

mandoen over legendariske hære
fra vikingetiden og den europæiske
middelalder. Du kan spille som
vikinger, angelsaksere, germaner
og slavere.

Moving out
Sold Out, 2020. PS4

Simulationsspil. Hovedbrudsspil.

Dreams

Har du altid drømt om en karriere

Sony Interactive Entertainment Europe,

som flyttemand? Nu kan du sam-

Snow runner

2020. PS4

arbejde med op til 3 af dine venner

Focus Home Interactive, 2020. PS4

Platformspil. Skab kunstneriske

om at flytte møbler og andre gen-

Simulationsspil. Fragt svært til-

kreationer som fx spil, animatio-

stande i forskellige bygninger ud i

gængeligt gods gennem uvejsomst

ner, musik og malerier - og gå på

en flyttebil. Smadrede genstande

terræn i lastbiler og store biler

opdagelse i andres kreationer. Du

er ikke noget problem - kun hur-

og overvind en utæmmet, åben

kan bl.a. dele dine værker, give

tighed tæller. Sæt i gang!

verden.

likes, følge andre skabere og bygge
videre på andres værker. Kun fantasien sætter grænser!
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