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BØGER

Berg, Pia Konstantin

Juhl, Pernille

Plambeck, Dy

Vendepunky

Genforening

Til min søster

Byen, 2019. 251 s

Juhls, 2019. 421 s

Gyldendal, 2019. 283 s

3. del af: Halvvejs rundt om søen

Ildsjælen Hans Peter Hanssen

Søstrene Aya og Andrea kører til

Albers, Anita

Helle og Christian forsøger at hol-

brugte sin indflydelse som redak-

Sverige med et haglgevær og Ayas

Refugium

de familien sammen i en tid hvor

tør, politiker og minister til at

to-årige datter Nola i bilen. Andrea

Brændpunkt, 2020. 294 s

utroskab, alvorlig sygdom, ung-

kæmpe for at få Nordslesvig til-

har forladt sin voldelige kæreste,

Da Juliane arver sin mosters gård,

domsliv og store beslutninger sæt-

bage til Danmark.

og Aya skal tale om J.P. Jacobsens

ser hun det som en kærkommen

ter sit præg på deres hverdagsliv.

Danske romaner

ungdomsveninde Anna ved en

mulighed for at komme væk fra

historisk konference.

det liv, hun har siddet fast i lidt for
længe.

Hammer, Lotte

Kobberslottet
HarperCollins, 2020. 266 s

Venner og fjender 2

Kassandra og hendes bror,
Alexander, sendes på ferie til Polen
for at fejre deres morfars 70 års
fødselsdag. Det bliver en skæbnesvanger ferie, da 2. verdenskrig
lurer lige om hjørnet.
Jørgensen, Anne-Pia
Hammer, Lotte

Rigtige kvinder

Vejen til Warszawa

Trykværket, 2019. 509 s

Ranvits, Katja

HarperCollins, 2020. 315 s

Hilde bliver som 15-årig gift med

Stille skrig

Bagger, Lene

Venner og fjender 1

doktor Kragh. Hun skal nu leve op

Forfatterskabet.dk, 2019. 282 s

Rejsefører til ensomheden

Bondedrengen Peter vanrøgtes og

til de forventninger der er til hen-

Pædagogen, Cecilie, finder en dag

Eksistensen, 2020. 136 s

skriver til Hitler, da han ønsker at

de, om at være en rigtig kvinde.

en brutalt mishandlet og halvdød

Stine mister sin mand midt i livet.

være Hitlerjugend. Herefter ændres

kvinde udenfor sin arbejdsplads,

Tabet af livsfælle tvinger hende

Peters liv, da to officerer dukker op

Solvang Behandlingscenter. Den

til at gentænke kærligheden,

og opfylder hans ønske.

ukendte kvinde havde sin dagbog

meningsfuldheden og relationerne.

på sig og den gemmer på mørke

Stine stiger på dating-toget, der til-

hemmeligheder.

lige kaster hende ud i nye hjørner
af eksistensen og ensomheden.
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Skyggebjerg, Jacob

Weinreich, Jacob

Hav, Niels

Der går min klasselærer

Pigen fra den franske skole

Øjeblikke af lykke

Gladiator, 2020. 264 s

Politiken, 2020. 364 s

Det Poetiske Bureau, 2020. 58 s

Et provinssamfund i starten af et

21. marts 1945 gennemfører

Digte, hvor jeget gør sig tanker om

nyt årtusinde, hvor hierarkiet her-

RAF et angreb på Shellhuset i

hverdagen og døden.

sker i skolegården, og bassen fra

København. Bogens handling fore-

Eurotechnoen danner lydtæppet.

går i tiden op til, under og efter

Lærerparret Erling og Irma har

angrebet. Vi følger flere personer,

Tafdrup, Pia

mistet gnisten, og han forelsker

der på hver sin måde er involveret i

Lyden af skyer

sig pladask i den smukke Mira fra

eller påvirkes af hændelsen.

Gyldendal, 2020. 158 s

9. klasse.

Digtsamling, der handler om
hørelsen og lyde fra mennesket i
samklang med naturen.

Aamund, Malou

Maria

Jónas Reynir Gunnarsson

Gyldendal, 2020. 250 s

Nordiske romaner

Portræt af to kvinder i krise. På
deres 40 års fødselsdag ser Maria

Mellemlanding
Gyldendal, 2020. 237 s

På vej mod København fra Brighton

og Maria tilbage på deres liv. På

Aubert, Marie

mellemlander islandske Maria i

det liv de har levet, de valg de har

Må jeg komme med dig hjem

Reykjavik. På randen af udmattelse

taget og hvordan disse valg har

Lindhardt og Ringhof, 2020. 135 s

oplever hun et hektisk døgn med

haft stor indflydelse på det liv de

Noveller om hverdagslivet store

venner, familie og mange forsøg

lever nu.

følelser og forandringer.

på at finde sig selv og en plan for
sit liv.

Digte

Boström Knausgård, Linda

Oktoberbarn

Malmquist, Tom

S

Andkjær Olsen, Ursula

Lindhardt og Ringhof, 2020. 162 s

Al den luft, der omgiver os

Gyldendal, 2020. 252 s

Mit smykkeskrin

Igennem fem år var forfatteren

C&K, 2020. 283 s

Mens gymnasievennerne suges

Gyldendal, 2020. 241 s

hyppigt indlagt på psykiatrisk

Tom finder et gammelt avisudklip

ind i normaliteten drages Helene

Digte om biologiske, økonomiske

hospital med svære depressioner.

om et brutalt mord på den unge

af rusen fra stofferne og miljøet

og følelsesmæssige kredsløb, om

Hun fik adskillige elektrochokbe-

Mikael og bliver nærmest besat

omkring Istedgade. Men hun er jo

at give liv videre og gå igennem

handlinger, der ødelagde hendes

af at finde ud af mere. I jagten på

ikke rigtig misbruger, vel?

overgangsalder, om smerte og

hukommelse, og i en hjerteskæ-

sandheden om Mikael, kommer

ekstase, kærlighed og sorg, om

rende kamp mod uret nedskriver

Tom tættere på sine egne dæmo-

kontroltab og the big bang.

hun minderne, der kommer i glimt

ner og møder med døden.

Stjer, Simone Mørch

og i tilfældig orden.
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Sinisalo, Johanna

Munro, Alice

Archer, Jeffrey

Ikke før solnedgang

Noget jeg gerne vil sige

Øjet der ser

Jensen & Dalgaard, 2020. 305 s

Gyldendal, 2020. 316 s

Lindhardt og Ringhof, 2020. 350 s

Fotografen Engel finder et under-

Noveller om kærlighed, sex, tab,

Warwick-serien 1

ligt væsen og tager det med hjem.

drama og hemmeligheder.

Den sympatiske kriminalbetjent

Det viser sig at være en trold,

William Warwick møder under

som Engel udvikler et sært og tæt

efterforskningen af sin første store

forhold til. En stærk fortælling om

Prescott, Lara

sag den hemmelighedsfulde Beth

natur og kultur, magt og afmagt,

Alt hvad vi var

Rainsford, som han forelsker sig

drifter og kærlighed.

Modtryk, 2020. 380 s

hovedkulds i. Men Beth har en

I 1949 bliver Boris Pasternaks

hemmelighed, som hun for alt i

manuskript til bogen Doktor

verden ikke vil have afsløret.

Udenlandske romaner

Zjivago bandlyst i Sovjetunionen.
Hunter, Georgia

Hans elskerinde, Olga, bliver

De heldige

sendt i arbejdslejr men lader sig

Hr. Ferdinand, 2020. 472 s

ikke presse til at forråde Boris.

Historien om den velhavende

Manuskriptet smugles ud af landet,

polsk-jødiske familie Kurc, der

hvor CIA vil bruge det som et våben

brutalt skilles fra hinanden under

i Den Kolde Krig.

den tyske invasion af Polen i 1939.
Under store lidelser kæmper de

Kærlighed
& underholdning

sig hver især gennem krigsårene.
Er det overhovedet muligt at overleve holocaust som jøde?

Ahern, Cecelia

PS: Jeg elsker dig for evigt
Eggers, Dave

Malvaldi, Marco

People'sPress, 2020. 379 s

Day, Sylvia

Paraden

Menneskets størrelse

2. del af: PS: Jeg elsker dig!

Sommerfugl i frost

Turbine, 2020. 206 s

mellemgaard, 2020. 275 s

Der er gået syv år siden Gerry døde.

Hr. Ferdinand, 2019. 150 s

Allegorisk fortælling om to entre-

Historisk roman med en indlagt

Holly tror, at hun er kommet videre

Teagan har skabt sig et nyt liv langt

prenører fra et internationalt firma

mordgåde og Leonardo da Vinci i

med sit liv. Men nu har en gruppe

væk fra sin traumatiske fortid.

der ankommer til et unavngivet

hovedrollen. I 1493 havde Leonardo

døende brug for hendes hjælp til at

Men så flytter Garrett Frost ind ved

land kort efter en langvarig borger-

opnået anerkendelse som geni og

skrive deres egne breve.

siden af, og han tager ikke et nej

krig for at asfaltere en vej. Vejen

opfinder og gjort optegnelser om

for et nej. Tiltrækningen mellem

skal åbnes med en stor parade

det hele - måske også et nyt våben

dem er simpelthen for stærk.

som et symbol på en ny æra.

- i sin notesbog.
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Familie- og
slægtsromaner

Larkin, Allie

Svømmer mod lyset

verdenskrig forhindrer Eilerts drøm
om at besøge sin mor.

Palatium Books, 2020. 345 s

Katie Ellis opgiver alt for at få sin

Forgách, András

ængstelige internat hund, Bark,

Sandheden om min mor

Sem-Sandberg, Steve

med fra sin skilsmisse. Hun flytter

Gyldendal, 2020. 316 s

Stormen

hjem til sin livsglade bedstemor,

Efter den kolde krig åbnes arki-

Gyldendal, 2020. 286 s

Nan. Langsomt må hun igang med

verne og den ungarnske forfatter

Årevis efter at have forladt øen

at se fortidens angst i øjnene.

finder ud af at hans jødisk fødte

vender Andreas tilbage for at rydde

mor var spion. Mens han dykker

op hos Johannes, som var hans

ned i bunkerne af materiale, sætter

plejefar. Om hemmeligheder og

Nordenhof, Asta Olivia

det tanker i gang om generationer,

løgne fortalt gennem generationer,

Penge på lommen

relationer og blodets bånd.

forstærket af isolering i et lille

Hoang, Helen

Basilisk, 2020. 170 s

samfund med ø-sladder, historie

Kærlighedskoden

Ægteparret Kurt og Maggie har

og nag.

People'sPress, 2020. 365 s

efter barske erfaringer med livet,

30-årige Stella er et geni når det

fundet sammen i et ægteskab på

kommer til algoritmer. Men når det

godt og ondt. Mens Maggie er faret

kommer til fysisk kærlighed, kom-

vild i kærligheden, leder Kurt efter

mer hun og hendes Aspergers syn-

en god investering.

drom på glatis. Derfor hyrer hun
en professionel escortfyr til at lære
hende alt det med sex. Romantisk

Young, Samantha

og sexet chick lit om at stå ved,

Scotland Street

hvem man er.

Flamingo, 2020. 306 s

Shannon McLeod er fast besluttet
på aldrig nogen sinde at falde for
Kennedy, Elle

en bad boy igen. Da hun møder

Hoem, Edvard

Chancen

Cole Walker, er hun sikker på, at

Landet ingen har set

Taneja, Preti

Flamingo, 2020. 416 s

han er præcis sådan en fyr. Men

Hovedland, 2020. 381 s

Vi de unge

Brenna er datter af cheftræneren

måske skal man ikke dømme

3. del af: Høstkarl i himlen

Rebel With a Cause, 2020. 542 s

for Briar Universitys ishockeyhold.

andre kun på udseendet?

Brødrene Anton Edvard og Eilert

Den dag Jivan vender hjem til sin

Derfor kan hun overhovedet ikke

bor henholdsvis i Norge og Canada.

indiske familie og dets forretnings-

date Jake Connelly, som er kaptajn

Gennem hårdt slidt har begge

imperium i New Delhi udbryder der

på Harvards hold. Desuden kan

arbejdet sig op som gårdejere. De

konflikt i familien over fordelingen

hun slet ikke udstå ham - eller?

skriver med hinanden og dyster

af familiens mange firmaer og for-

om hvem der først bliver gældfri. 1.

retninger.
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Science fiction

Spænding

Michaelides, Alex

Dansk spænding

Den tavse patient
Colanzi, Liliana

Donlea, Charlie

Hr. Ferdinand, 2020. 389 s

Vores døde verden

Kvinden i mørket

Alicia Berenson er på psykiatrisk

Silkefyret, 2020. 129 s

Jentas, 2020. 316 s

hospital efter at have dræbt sin

Noveller - science fiction. Noveller,

Den retsmedicinske rekonstruktør

mand og hun nægter at tale.

der alle foregår i et science fiction-

Rory Moore vikles ind i en sag,

Psykoterapeuten Theo er opsat på

lignende univers, hvor den bolivi-

der trækker tråde tilbage til 40 år

at få hende til at tale, men han bli-

anske kultur er omdrejningspunkt.

gamle uopklarede mord, hvor den

ver opslugt af sine egne dæmoner.

formodede gerningsmand står til

Hvad er sandheden?

at blive prøveløsladt.

Griffiths, Elly

De udstødte

Hansen, Emilia

Gad, 2020. 350 s

De stille skridt

En Ruth Galloway-krimi; 6.bog

Lindbak + Lindbak, 2020. 312 s

Arkæolog Ruth Galloway har fundet

Krimiserien med Lulu Westh ; 2

de jordiske rester af Moder Krog og

Lulus nabo Gunnar er flyttet på

skal i TV - der er kriminalinspektør

plejehjem. Han er overbevist om,

Harry Nelson også, da han efterly-

at nogen slår de gamle ihjel. Da

ser nok et kidnappet barn.

der begynder at ske uhyggelige og
uforklarlige ting, begynder Lulu
at se nærmere på tingene. Nogen

Koepp, David

Kold karantæne

Hunter, Cara

Parry, Ambrose

HarperCollins, 2020. 285 s

Familiens synder

Dødskunsten

Bioterror-eksperten Ricardo får

Gad, 2020. 354 s

Modtryk, 2020. 410 s

begravet en dødsensfarlig mute-

8-årige Daisy forsvinder sporløst
fra en havefest i sit hjem i Oxford.

Krimiserien med Sarah Fisher og Will
Raven ; 2

Hansen, Jens Jørgen

rende organisme ved at fryse den
ned under en militærbase. Men

Da politiet efterforsker hendes for-

Uforklarlige dødsfald på fødsels-

Hovedland, 2020. 288 s

en dag slipper organismen ud og

svinden, vælter hemmelighederne

lægen Simpsons patienter får

Rene er veteransoldat og bliver

han må hjælpe de to nattevagter

ud af skabene i hendes familie, og

ham i søgelyset som mistænkt.

bedt om at ledsage sin niece på en

på militærbasen, der kæmper for

kriminalkommissær Adam Fawley

Lægestuderende Raven og tidligere

arkæologisk ekspedition i ørkenen i

at overleve.

får rippet op i sit private helvede.

tjenestepige Sarah vil rense deres

Libyen. Det bliver en skæbnesvan-

mentors navn og kommer på spo-

ger tur, for det går hurtigt op for

ret af en morder, der tilfredsstilles

Rene, at der foregår noget lusket.

af andres lidelse.
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jager de svage.

Detektormanden

Højgaard Rasmussen, Kim

samme mand, hun vågnede op ved

Bjørk, Samuel

Frigivelsen

siden af på et hotelværelse samme

Drengen i sneen

KHR, 2020. 336 s

morgen.

Rosinante, 2020. 398 s

4. del af: Flammetræet

Krimiserien med Munch & Krüger ; 3

Frank Grabowski har succes

Oslo rystes af en række iscenesat-

som direktør i medicinalvarefir-

te seriemord. Politiets makkerpar

maet Rockwell-Levy i Afrika. Men

Holger Munch og Mia Krüger får

da hans tidligere modstander

deres sag for, for hvad betyder de

Christian Tchapche frigives fra

mange ledetråde, som morderen

fængsel, er han fuld af hævntørst

efterlader?

og snart er Franks søn kidnappet.

Larsen, Michael

Rebernik, Walther

Den der falder

Jæger

Turbine, 2020. 374 s

Byens, 2019. 366 s

En videnskabsthriller der rokker

Et brutalt mord på en sigtet fra den

ved erkendelse og virkelighedsop-

kriminelle underverden starter uro

Ahnhem, Stefan

fattelse. Det er virkeligt, at Julie

i København. Samtidig forsvinder

X måder at dø på

har søvnlammelser og er ekspert

chefanklageren Patrick, der forgæ-

Krimiserien med Fabian Risk ; 5

i svirrefluer. Da hun opdager en ny

ves forsøgte at få vedkommende

Den terningkastende seriemorder,

art, sker der sære og farlige ting

dømt. Er der tale om et sammen-

der dræber sine ofre på blodige

omkring hende - uløseligt forbun-

træf, eller er noget større i gære?

og spektakulære måder er stadig

det med menneskehedens store
spørgsmål.

i gang. Fabian Risk og hans kol-

Nordisk spænding

legaer må på en hæsblæsende jagt

Dahl, Arne

for at stoppe ham, inden terningen

Friheden

udvælger de næste ofre.

Modtryk, 2020. 394 s

Lindsø, Tor

Adolfsson, Maria

Krimiserien med Sam Berger ; 4

Skyggegæsten

Fejltrin

Sam Berger er ikke længere ved

Lindbak + Lindbak, 2020. 569 s

People'sPress, 2020. 483 s

politiet i Stockholm, hans private

Politiassistent Vitus Emmentals

Morgenen efter den årlige

sikkerhedsfirma halter, og hans

verden ramler sammen, da hans

østersfestival i Doggerland fin-

gravide kæreste Molly Blom har

forældres lig findes sammen med

des en kvinde brutalt myrdet.

forladt ham. Da han får til opgave

5 andres i en forladt jagthytte på

Kriminalassistent Karen Eiken

at finde en kidnappet kvinde, udvik-

Svalbard - forældre han troede

Hornby bliver sat på sagen som

ler alt sig eksplosivt.

omkom i en ulykke 12 år tidligere.

kompliceres af, at den myrdede er
hendes chefs ekskone, den selv-
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Tegneserier

Grebe, Camilla

Lilja Sigurðardóttir

Skyggejægeren

Buret

Pratt, Hugo

Lindhardt og Ringhof, 2020. 431 s

People'sPress, 2020. 332 s

Jodorowsky, Alexandro

Faraos Cigarer, 2019. 56 s

4. del af: Når isen brister

Reykjavik noir-trilogien 3. bind

Nigredo, den sorte proces

Tegneserie om revolutionære i kamp

I 1944 findes en kvinde myrdet,

Agla afsoner det sidste af sin

ShadowZone, 2019. 55 s

mod regeringstropper i 1930'erne.

hvis hænder er naglet til gulvet.

finansdom i et kvindefængsel hvor

Sytten, der er sønnen af henret-

På præcis samme måde findes en

hun forelsker sig i den unge mis-

tede Louis XVI og Marie-Antoinette,

kvinde i 1974 og i 80'erne endnu

bruger, Elísa. Samtidig inddrages

indtræder i en orden af udødelige

Rodolphe

én. Vi følger tre kvindelige efter-

hun i en kompliceret sag om alu-

alkymister.

Belgisk Congo

forskere, der ihærdigt prøver at

miniumsfremstilling, og må alliere

Zoom, 2019. 50 s

finde morderen, inden endnu et

sig med sin fjende, journalisten

Robert Sax 4

mord sker.

Maria.

Robert Sax' mekaniker Raoul skal

Manden fra Sertao

hente en mystisk pakke for sin
halvbror - en rigmand, som er
Holt, Anne

vendt hjem til Bruxelles fra Belgisk

Vejrbidt

Congo efter mange år. Snart er

Modtryk, 2020. 411 s

Robert, Peg og Raoul på flugt fra

Krimiserien med Selma Falck ; 2

en gruppe forfølgere, og dystre

Nøgen og alene vågner Selma

hemmeligheder afsløres fra den

Falck op i en brændende hytte. Hun

belgiske koloni.

husker intet om, hvordan hun er
endt der. Efterhånden som hukommelsen vender tilbage, går det op

Khoury, Raymond

for hende, at hun ikke blot kæmper

Den sidste tempelridder

for sit eget liv.

Zoom, 2019. 70 s

Biografier &
erindringer

Bind 6: Den enarmede ridder

99.4 Cekic, Özlem

Lindstein, Mariette

Ved en fernisering på Metropolitan

Jerichow, Anders

Horst, Jørn Lier

Sekten på Tågeøen

Museum i New York, der viser

Brobyggere

Når det mørkner

Gyldendal, 2020. 479 s

Vatikanets fantastiske skatte duk-

Gad, 2020. 208 s

Modtryk, 2020. 196 s

Et foredrag med den karismatiske

ker fire riddere op intetsteds fra

Beskrivelse af venskabet og sam-

Et gammelt brev sender William

Franz Oswald får 22-årige Sofia til

og spreder rædsel. Tess en ung

arbejdet mellem tidligere folke-

Wisting tilbage til sine første år

at besøge bevægelsen Via Terra

arkæolog, er vidne til scenen, og

tingspolitiker Özlem Cekic (f. 1976)

som politimand. Her faldt han over

i den svenske skærgård. Oswald

Sean, en FBI-agent, går i gang

og tidligere overrabbiner Bent

en gammel bil, der viste sig at

viser sig at være en vanvittig leder,

med efterforskningen.

Melchior (f. 1929), der sammen

have forbindelse til en sag om en

og Sofia får en snigende fornem-

har dannet nonprofit-organisati-

forsvundet pengetransport så langt

melse af at være blevet draget ind

onen "Brobyggerne - Center for

tilbage som i 1925.

i en sekt.

Dialogkaffe".
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99.4 Hagen, Sofie

hendes egen nødhjælpsorganisa-

99.4 Tolkien, J. R. R.

Hagen, Sofie

tion DINNødhjælp.

Ringenes herre og filosofien

Happy fat - fordi du godt
må være tyk

Frydenlund, 2019. 295 s

17 filosoffer og tænkere, der alle

HarperCollins, 2020. 352 s

99.4 Magazieva, Zulay

er dedikerede fans, har hver især

Den danske standup-komiker Sofie

Magazieva, Zulay

skrevet et essay, hvor de bruger

Hagen (f. 1988) fortæller om, hvor-

Det tabte Tjetjenien

Tolkiens fiktionsunivers til at belyse

dan det lykkedes hende at krænge

Gyldendal, 2020. 203 s

filosofiske problemstillinger.

tykfobiens lænker af sig og nå til

Journalisten Zulay Magazieva

en accept af sig selv i en verden

giver en personlig, journalistisk

fyldt med fordømmelse og diskri-

beretning om de voldsomme bor-

mination af tykke mennesker.

gerkrige, der hærgede i Tjetjenien

Fra virkelighedens
verden

i 1990'erne.
99.4 Jørgensen, Eva

99.4 From, Henrik

Jørgensen, Eva

From, Henrik

Bevar mig vel

99.4 Olsen, Niels

Ligeud og frem

Rosinante, 2020. 190 s

Wendt Jensen, Jacob

Spitzen, 2020. 199 s

Journalist og tidligere tv-vært Eva

Henrik From (f. 1965) er på toppen

Jørgensens (f. 1963) personlige

Kan ham der den høje
ikke lige sætte sig ned?

beretning om sit alvorlige syg-

Gyldendal, 2020. 367 s

da han som 48-årig rammes af en

domsforløb og tiden efter hospi-

Portræt af skuespilleren Niels

massiv hjerneblødning. Her fortæl-

talsindlæggelsen, hvor hun bl.a. i

Olsen (f. 1960). I ungdomsårene

ler han om flere års genoptræning,

en periode skal leve med stomi.

var det håndbolden som fyldte

op- og nedture og erkendelsen

meget, men efter optagelse på

af at hans liv ikke blev som han

Statens Teaterskole har han hel-

troede.

99.4 Hindhede, Mikkel

af sin karriere som salgsdirektør

Mikkel Hindhede og kampen
om danskernes kost

99.4 Lovén, Anja Ringgren

liget sig de skrå brædder. Som

Lovén, Anja Ringgren

en del af bl.a. Ørkenens sønner,

Aarhus Universitetsforlag, 2020. 219 s

Heksebørnenes mor

Cirkus Montebello, Cirkusrevyen,

99.4 Nybo, Mette Bording

Om den uortodokse læge og ernæ-

Politiken, 2020. 287 s

reklamefilm og far i "Far til fire"-

Nybo, Mette Bording

ringsekspert Mikkel Hindhede

Anja Ringgren Lovéns (f. 1978)

filmene.

Lev stærkt - dø smukt

(1862-1945) og hans syn på sund-

livsfortælling fra opvæksten i

Gad, 2020. 225 s

hed og kost, og om de kulturkampe

Frederikshavn med en alkoholisk

Om at leve i et ægteskab, hvor

det affødte i hans samtid.

far til sammenbruddet efter mode-

den ene er alvorlig syg og skal dø,

rens død. Om angst og spisefor-

hvordan man forbereder sig på

styrrelser og kampen for at rejse

døden, og om hvordan den anden

sig igen og realisere drømmen om

part og de fælles børn lever videre

at hjælpe børn i Afrika gennem

efter døden.
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Tanker & refleksioner

Samfund & politik

04.863

Hemingway, Ernest
04.53

Udvalgte reportager fra fire årtier

30.11

Knausgård, Karl Ove

Lindhardt og Ringhof, 2019. 479 s

Forbandede fremskridt

I kyklopernes land

Udvalg af Ernest Hemingways

Gyldendal, 2020. 269 s

Lindhardt og Ringhof, 2020. 456 s

journalistik gennem det 20.

Gennem seks nedslag tegnes et

19 essays om Karl Ove Knausgårds

århundredes største begivenheder.

protræt af en tid hvor den teknolo-

liv og forfatterskab samt hans blik

giske udvikling betyder forskudte

på kunst, kultur og litteratur.

magtbalancer og uoverskuelige
15.9

dilemmaer for myndigheder, virk-

Anneberg, Inger

somheder og borgere. Hvordan kan

Husdyr

vi udnytte den nye teknologi uden

Aarhus Universitetsforlag, 2020. 60 s

at blive ramt af dens skyggesider?

Tænkepauser 77

33.3

Om dyrevelfærd og danskernes

Milanovic, Branko

forhold til husdyr, både kæledyrene

32.2863

Global ulighed

og dem vi opdrætter for at spise.

Bjerre-Poulsen, Niels

Information, 2019. 331 s

USA - kampen om magten
fra Washington til Trump

Præsentation af den såkaldte

Ræson Medier, 2019. 189 s

viser, at mens uligheden stiger i

Om Donald Trumps vej til præsi-

de vestlige lande, så falder den

dentembedet og hvordan USA's

globalt set. Viser de dynamik-

demokratiske institutioner og

ker, der genererer uligheden på

04.863

værdier er blevet påvirket af præ-

verdensplan, samt hvilke politiske

Auster, Paul

sidenten. USA's politiske situation

tiltag der er nødvendige for at opnå

Samtaler med fremmede

sættes ind i en historisk kontekst

større økonomisk retfærdighed.

Lindhardt og Ringhof, 2020. 385 s

og den forandrede rolle som

44 tekster, der bevæger sig fra en

supermagt i det internationale

kort filosofisk meditation, skrevet

samfund analyseres.

"elefantkurve", som kort fortalt

55.8

Klimaet på 30 sekunder

som 20-årig, til politiske tekster
om f.eks. hjemløshed, 9/11 og

32.7

sammenhængen mellem fodbold

Harste, Gorm

33.21

I 50 korte tekster beskrives klima-

og krig. Ind imellem tegnes por-

Krig

Ravn, Ib

ets sammensætning, funktion og

trætter af kunstnere og forfattere,

Aarhus Universitetsforlag, 2019. 60 s

Penge som tryllestøv

fremtid under emner som fx kli-

blandt andre Nathaniel Hawthorne,

Om fænomenet krig og dens ufor-

Gode Penge, 2019. 202 s

mamodeller, luftmasser og global

Jim Jarmusch, Edgar Allan Poe og

udsigelig væsen, historiske dimen-

Debatbog der forholder sig kritisk til

opvarmning.

Samuel Beckett.

sioner og hvorfor krige opstår.

bankernes måde at skabe penge på.

Exlibris Media, 2020. 159 s
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Job & ledelse

vi interagerer med hver dag, kan

61.39

Trads, David

have en stærk og overraskende

Straadt, Anette

Amerika, hvor er du?

virkning på vores humør.

Slut med snot

98.637

Momenta, 2020. 310 s

Gyldendal, 2020. 209 s

Skildring af det moderne USA og

Børn & familie

den forandring og splittelse, som
landet er gået igennem på få år.

Gode råd og redskaber til at
bekæmpe børnenes snot, feber
og hoste. Om hvordan man styrke

Om amerikanernes levevilkår,

13.4

børns immunforsvar, så de kan

deres forhold til politikerne og om

Holm, Inge Schützsack

modstå de sygdomsfremkaldende

hvordan Trump kunne vinde valget

Livsfarlig familie

vira og bakterier. Med 20 opskrifter

i 2016 - og måske igen i 2020.

Historia, 2019. 219 s

som er særligt udviklet til børne-

Om følgerne af emotionelt

familier.

omsorgssvigt i barndommen.
60.106

61.541

Møller, Lars

30.175

Thielemann, Larz

Ultimativt lederskab

Det sidste led

Storyhouse, 2020.310 s

mellemgaard, 2020. 154 s

Hjernemad til børn
med særlige behov

Ud fra forfatterens egne erfaringer

Samtaler med 14 personer om dét

Hjernetips, 2019. 135 s

præsenteres et bud på en ledelses-

ikke at have børn, hvad enten det

Uforarbejdet mad uden sukker,

stil der baserer sig på de princip-

er frivilligt eller ufrivilligt. Betyder

kemi, kasein og gluten.

per et godt jægerteam agerer ud

det noget for ens lykke ikke at få

fra - med vægt på egenskaber som

børn? Hvad kan få nogle bevidst

ærlighed, engagement, social for-

til at vælge ikke at sætte børn i

61.645

ståelse, ansvar og overblik.

verden? Hvor vigtig er slægten, når

Dundon, Raelene

man selv er det sidste led?

Mit barn har autisme

99.4 Warren, Elizabeth

Warren, Elizabeth

En fair chance
Information, 2020. 524 s

Frydenlund, 2020. 184 s

Personlig udvikling
& psykologi

Indeholder alle de gode råd,

Elizabeth Warrens (f. 1949) livshi-

37.2

eksempler og ressourcer, man har

Carey, Tanith

brug for, når man som forælder

storie og samtidig et forsvar for

15.2

Hvad tænker mit barn?

skal indgå i positive samtaler om

den almindelige amerikaners vilkår

Lee, Ingrid Fetell

Alvilda, 2019. 223 s

sit barns autisme.

i et stadigt mere ulige samfund.

Du kan glæde dig

Selvhjælpsbog med mere end 100

Hun er professor og senator og

Gyldendal, 2020. 367 s

hverdagssituationer, der sætter

med i kampen om at blive demo-

Den amerikanske designer Ingrid

fokus på, hvorfor børn reagerer,

kraternes præsidentkandidat i

Fetell Lee har undersøgt, hvordan

som de gør - og hvordan man som

2020.

de dagligdags rum og objekter,

forældre bedst reagerer.
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Rejser & oplevelser
42.7 Paris

michelinstjerne-gourmet og fra

barksvampe, hængeskåle, rust-

cocktail- til kaffebarer opdelt efter

svampe, frynseskiver, nålesvampe,

centrale bydele i Rom.

meldug og kernesvampe. Samtidigt

På sporet af det moderne Paris
mellemgaard, 2020. 353 s

Et portræt af det kulturelle Paris.

Hus & hjem

introduceres en ny måde at artsbestemme svampe.

Danmark rundt
46.4 Jylland

47.45

Kulturringen

Ørnstrup, Jørn

Kulturring Østjylland, 2019. 195 s

Længslernes land

Guidebog til Kulturringen, en

mellemgaard, 2020. 221 s

540 km lang skiltet cykelrute i

En personlig togrejse rundt til nog-

Østjylland.

le af Portugals smukkeste og mest
interessante byer. Der fortælles om
kulturlivet, restauranter, caféer,

63.54

Natur & miljø

Elzer-Peters, Katie

No-waste køkkenhaven

personligheder der har præget
stederne samt begivenheder fra

50.1

Portugals dramatiske historie.

Richardson, Katherine

58.888

Om gendyrkning af frugt og grønt

Hvordan skaber vi bæredygtig
udvikling for alle?

Pagh, Sussie

både inde og ude, f.eks. gendyrk-

Nordens kloge kragefugle

ning af gulerodsender, koriander-

48.29

Information, 2020. 81 s

Naturforlaget, 2020. 236 s

kviste, salater, kålstokke, avokado-

Japan - seværdigheder,
autentiske oplevelser

Hvordan man kan ændre sam-

Nyeste forskning om de nordiske

kerner og ananas.

fundet til at kunne være et godt

kragefugles intelligens, sociale

Turbulenz, 2019. 324 s

og bæredygtigt sted at leve for

samspil og specielle levevis.

Japans bedste seværdigheder, rej-

Jordens voksende befolkning.

Exlibris Media, 2020.127 s

Mad & opskrifter

seruter og lokale hemmeligheder.
63.6

64.1

57.4

Denning, Mathilde

Spis sammen

64.9

Nordeuropas svampe

Lær dyrenes skjulte sprog

Munchies & More, 2019. 181 s

Spis i Rom

Gyldendal, 2019. 2 bind -1715 s

Muusmann, 2019. 229 s

Opskrifter opdelt i fire temaer:

Muusmann, 2019. 432 s

Omfatter ca. 1400 arter af kanta-

Praktisk guide til hvordan man

tapas, pizza, vegansk og nordisk,

Forfatterne har besøgt en lang

reller, lamelsvampe og rørhatte.

gennem intuition og telepati kan

alle med det til fælles, at det

række restauranter, barer og

Beskrivelser af ca. 2900 arter

kommunikere med dyr, for bedre

er mad der samler dig og dine

cafeer i Rom. På den baggrund

svampe; værket dækker både de

at forstå deres behov, følelser, pro-

gæster.

beskriver de et bredt udvalg i

klassiske storsvampe og de min-

blemer og ønsker. Med cases og

alle prisklasser, fra streetfood til

dre kendte svampegrupper som

trin for trin-øvelser.
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64.15

64.16

61.33

Mathiasen, Nadia

Rolle, Grethe

Collins, Danielle

100 kødfrie dage

Kartoffelmadder

Ansigtsyoga

Strandberg, 2020. 348 s

mellemgaard, 2020. 83 s

Muusmann, 2020. 168 s

Kogebog med 100 kødfrie hoved-

I tilgift til den traditionelle klat

Guide til ansigtsyoga, en kombina-

retter inddelt efter årstiderne.

mayonnaise og tre stængler pur-

tion af ansigtsøvelser og massage,

Retterne spænder bredt fra pasta-

løg er kartoffelmadderne pyntet

akupressur og afslapningsteknik-

retter, madtærter, salater, supper,

og smagssat efter alle kunstens

ker.

wokretter, pizza og grønne klas-

regler med allehånde krydderurter,

sikere som gazpacho, ratatouille og

blomster, bacon, tang, æg med

falafler. Med basisopskrifter.

meget mere.

61.33

Poulsen, Anette Kristine

Seriøst bedre hud
64.14

64.17

Politiken, 2020. 174 s

Holm, May Silja Andersen

Fauda-Rôle, Sabrina

Metoder til at lysne, fugtmætte,

Søde sager med grøntsager

Supernemme salater

give glød og glatte ud.

People'sPress, 2020. 123 s

Legind, 2019. 140 s

25 opskrifter på glutenfri kager

61 opskrifter på salater med max 6

med grøntsager. Opskrifterne er

ingredienser og 4 grundopskrifter

opdelt i forår, sommer, efterår og

på dressinger.

vinter, så man kan bage med de
råvarer, der er i sæson. Kagerne

Krop & ernæring

har naturlig sødme, og de kan også
gøres helt sukkerfri.

64.15

Nebelong, Elizabeth

61.279

Vegansk for begyndere

Gillbro, Johanna

64.14

Lindhardt og Ringhof, 2019. 127 s

Hudbibelen

Kristensen, Michelle

40 opskrifter på morgenmad, sala-

Hovedland, 2020. 208 s

Mission sund mad

ter, sund fastfood, one pot pasta,

Om hvordan man passer og plejer

Politiken, 2019. 199 s

gryderetter, kager og nicecreams.

sin hud og forholder sig kritisk til

Let, lækkert og lynhurtigt: 100 af

kosmetikbranchens anbefalinger.

61.38

Michelles bedste opskrifter.

Med afsæt i videnskab og doku-

Geniale grønne proteiner

mentation guides man gennem,

Politiken, 2019. 284 s

hvad der beviseligt virker, og hvad

En plantebaseret kogebog med

der i bedste fald er unødvendigt

et bredt udvalg af opskrifter samt

eller uvirksomt.

særlig fokus på de grønne proteiner.
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61.541

64.14

61.54

Kruse, Pernille

Kom i balance med
anti-inflammatorisk kost

Borelius, Maria

Legind, 2019. 141 s

HarperCollins, 2020. 412 s

Muusmann, 2019. 336 s

60 opskrifter, hvoraf de fleste kan

Guide til at skabe holdbare anti-

Med udgangspunkt i ernæringste-

tilberedes på mindre end 30 minut-

inflammatoriske hverdagsrutiner,

rapi guides man til en livsstilsæn-

ter. Med introduktion til princip-

som giver mere harmoni og

dring med det formål at optimere

perne i den anti-inflammatoriske

balance. Med madopskrifter, træ-

fordøjelsen og mindske inflam-

kost.

ningstips og ugeplan.

Livsstil

64.5

Boost din sundhed med
antiinflammatorisk kost

Bliss

mation.

61.38

61.644

Piper, Jane Ibsen

Plus 40 minus 10

Den lille guide til minimalisme

Gyldendal, 2019. 244 s

Kort & godt
om spiseforstyrrelser

En kur, der hjælper en med at tabe

Dansk Psykologisk Forlag, 2020. 116 s

Om minimalisme som en livs-

sig, forbedre sin søvn og smører

Om de forskellige former for spi-

anskuelse, hvor overflødige ting

sine led. Med opskrifter, et tarm-

seforstyrrelser, og hvordan man

skæres væk og fokus flyttes til de

boost som hjælper på oppustethed

skelner utilfredshed med sin krop

ting i livet, der virkelig har betyd-

og uregelmæssig afføring, et træ-

fra det, der er tegn på en alvorlig

ning. Med praktiske anvisninger på

ningsboost-program, som styrker

lidelse. Man får viden om ernærin-

oprydning og kassation af ejendele,

krop og led, samt et mentalboost

gens vigtige rolle, og hvordan man

ændring af forbrugsvaner via købe-

for tålmodighed og motivation.

håndterer kulturens kropsidealer,

stop og få ro til at nye livet.

Penge, 2019. 153 s

f.eks. på sociale medier. Hvorfor
udvikler man en spiseforstyrrelse?

Sundhed & behandling

61.38

Hvordan foregår behandlingen? Og

61.3

Vinding, Inge

hvordan kan man hjælpe, hvis man

Rashid, Imran

Efter kuren

er tæt på et menneske med spise-

Sunde vaner - skabt med vilje

61.36

Klim, 2020. 158 s

forstyrrelse?

FADL, 2020. 366 s

Kingston, Marie

Råd og værktøjer til, hvordan man

Indsigt i hjernens mekanismer for

Førstehjælp til stressramte

kan holde vægten efter et vægttab

forståelsen af hvad en vane, gen-

Klim, 2020. 187 s

og finde en balance mellem sund-

nemgang af vanemodellens fire

Konkrete råd og værktøjer til, hvad

hed og nydelse, hvor alt er tilladt

faser: forstå dig selv, flyt dig selv,

man kan gøre for at få en bedre

men med måde.

hjælp dig selv og styr dig selv samt

hverdag hvor stresssymptomerne

et blik på samfundet i dag.

fylder mindre.
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61.549

sygsomme samt en række råd om

Anchers malerier. 12 strikkeop-

Noonan Gores, Kelly

hvordan man kan behandle og lin-

skrifter på bl.a. tørklæder, sjaler,

Heal

dre symptomerne. Seks personer

bluser og puder.

Borgen, 2020.243 s

supplerer fremstillingen med deres

Gennem interviews med en række

personlige erfaringer med demens.

forskere og spirituelle lærere, som
fx Deepak Chopra og Marianne
Williamson, beskrives det, hvordan

61.644

vores tanker, følelser og overbe-

Eigard Andersen, Mille

visninger i høj grad spiller ind på

Resten skal nydes

vores biologi og vores evne til at

Skriveboblen, 2019. 181 s

komme os over sygdom.

Med udgangspunkt i forfatterens
(f. 1979) eget forløb med anoreksi
giver hun værktøjer og hjælp til,

64.65

Gøtzsche, Peter C.

61.64

hvordan man kommer ud af en

Gast, Susan

Vacciner

Bortne, Anders

spiseforstyrrelse og efterfølgende

People'sPress, 2020. 202 s

Søvnløs

fastholder sig selv i gode vaner.

Chenille - supersød hækling i
fleece- og velourgarn

Om videnskaben bag gængse vac-

Gad, 2020. 253 s

ciner, deres virkning og mulige

Forfatterens personlige skildring af

skadevirkninger, og om den for-

sit liv med alvorlige søvnproblemer

bundne vejledning og vildledning.

gennem 16 år og dens påvirkning

Med fokus på mæslinger, influenza

af livets gang i hjemmet og på

og HPV, og diskussion af børnevac-

jobbet. Samt gennemgang af lit-

cinationsprogrammerne, andre

teraturen for at finde svar mod

vacciner samt om obligatoriske

søvnløshed. Med en liste over hans

vaccinationer kan forsvares.

bedste råd mod søvnløshed.

61.46

Legind, 2019. 110 s

Sy & strik

30 hækleprojekter til de små - fra
babytæppe og minibamse til gulvpude og dørstopper.

Hobby & fritid
62.386

Skøt, Frederik

61.541

61.641

Lær at flyve med droner
på 2 timer

Selvforsvar mod kræft

Penter Madsen, Lise

Droner, 2019. 155 s

Gad, 2020. 181 s

Få det bedste ud
af livet med demens

Droneeksperternes bedste tricks.

Ti ting du selv kan gøre.

Strandberg Publishing, 2019. 263 s

64.64

Rettet mod mennesker der er ramt

Larsen, Ditte

af demens og deres pårørende

Anna Ancher på pindene

gives et indblik i den nyeste, evi-

Turbine, 2020. 125 s

densbaserede viden om demens-

Strikkebog inspireret af Anna
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76.9

80.1

75.6

Fisker, Pernille

Litteratur i brug

Grænsen er nået

ABC-tid

Spring, 2019. 364 s

Dansk Plakatmuseum, 2020. 139 s

Werk, 2019. 64 s

14 artikler, der demonstrerer,

I 1920 fandt afstemningen om den

Vejledning i at lave bogstaver af

hvordan skønlitteratur kan bruges

dansk-tyske grænses placering

perler ved hjælp af en særlig stry-

aktivt og understøttende inden for

sted, og op til afstemningen blev der

geteknik.

en række fagområder som f.eks.

agiteret, ikke mindst ved hjælp af

jura, medicin og socialt arbejde.

plakater. Med plakater som indgang
belyses begivenheder, argumenter,

Sport

bekymringer og forhåbninger.

Historie

76.8

79.61

Frederiksen, Winnie

Et helvedes løb - prøv det!

Kreativ bogfoldning

Ted Publishing, 2020. 85 s

3.11

Fritid, 2019. 171 s

Maratonløb - inspiration og gode råd.

Kjølhede Christensen, Lars

Septemberforliget

35 forslag og ideer til hvordan man
kan folde sine gamle, udslidte

Kunst & design

Aarhus Universitetsforlag, 2020. 100 s

bøger og forvandle dem til alskens

79.32

figurer, bl.a. elefanter, fugle, fjer,

Lee, Erinna

Om Septemberforliget fra 1899,
som ligger til grund for den danske

stjerner og engle.

Amigurumiskatte

model og om i fagforeningernes

Turbine, 2020. 132 s

historie, forholdet mellem arbejder

Opskrifter på 15 små amigurumi-

og arbejdsgiver og det politiske

76.8

dyr og deres tilbehør. Med afsnit

landskab gennem perioden fra

Fürstenberg, Melike

om materialer, en oversigt over

1870'erne til 2019.

Klip dit eget cirkus

tilbehør til dyrene samt en lille

Melike Fürstenberg, 2020. 62 s

hækleskole, som viser de anvendte

Skabeloner og vejledninger til

masketyper.

94.4

Banemændene

klip med forskellige motiver: tryllekunstner, hval, cirkusdyr, cirkus-

Gyldendal, 2020. 406 s

boder, artister mm. Kan anvendes

79.38

som enkeltstående motiver og som

Hovedbrud med tændstikker

I dagbogs- og reportageform

elementer til at sammensætte en

Penhagenco, 2019. 168 s

74.6

og begivenheder i 1932 historien

cirkusarena.

Underholdning til familie og ven-

Dansk guldalder

om Weimarrepublikkens sidste tid

ner: 100 sjove og udfordrende

SMK National Museum, 2019. 336 s

og Hitlers magtovertagelse. Over

tændstikgåder.

Verdenskunst mellem to kata-

en periode på ti uger skildres et

strofer.

Tyskland i opbrud og konflikt.

beskrives gennem nøglepersoner
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99.4 Hanssen, H. P.

rende demokrati og folkestyre. Med

Ser du månen, Daniel

Schultz Hansen, Hans

citatsamling.

Nordisk Film, 2020. 2 t., 13 min.

Genforeningens arkitekt

Da den danske fotograf Daniel Rye

Historisk Samfund for Sønderjylland og

FILM

Sprogforeningen, 2020. 335 s

Biografi om politikeren H.P.

Nordiske film

Hanssens (1862-1936) virke i krigs-

bliver taget til fange af Islamisk
Stat i Syrien, kæmper hans familie
hjemme i Danmark for at skaffe en
næsten ubetalelig løsesum. Daniel

årene 1914-1918, hans indsats for

og de andre fanger udsættes dag-

løsningen af grænsespørgsmålet

ligt for tortur og ydmygelser, men

1918-1920 og hans arbejde for at

især gidseltagernes had er nær

forsvare den nye grænse indtil sin

ved at knække dem allesammen.

død i 1936.
94.41

McKay, Sinclair

Dresden 1945
Lindhardt og Ringhof, 2020. 439 s

Gennem førstehåndsberetninger
fra indbyggere i Dresden, flygtninge, børn og krigsfanger beskrives

Jagtsæson

den historiske storbys ødelæggelse

Nordisk Film, 2020. 91 min.

i februar 1945, som følge af briti-

Eva er nylig fraskilt og barndoms-

ske og amerikanske luftangreb.

veninde med Marlene, som har en

96.9

midtlivskrise. Isabella, Evas eks-

Ud og stjæle heste

mands nye kæreste, får sig møvet

Mis. Label og Camera Film, 2020. 118 min.

ind på Marlene og vil overtage Evas

Da Trond var teenager i anden

Overgaard, Anne-Dorthe

99.4 Hørup, Viggo

plads som bedste veninde. Begge

halvdel af 1940'erne, tog han med

Vejen til genforeningen

Lauritsen, Peter

prøver at hjælpe Marlene gennem

sin far på sommerferie i de norske

Anne-Dorthe Overgaard, 2019. 59 s

Hvad skal det nytte?

krisen.

skove. Det blev en skelsættende

Om begivenheder, som fører frem

Gad, 2020. 159 s

sommer, hvor Trond tog de første

til genforeningen i 1920.

Portræt af politikeren og redaktø-

skridt ind i voksenlivet og lærte en

ren Viggo Hørup (1841-1902), der

del om sin far - på godt og ondt. I

gennemgår hans tanker og filosofi

vinteren 1999 vender pensionisten

omkring især politik og demokrati.

Trond tilbage til skovene.

Hans tanker analyseres i en nutidig
kontekst, og det diskuteres hvad
Hørup ville synes om vores nuvæ-
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Udenlandske film

Blinded by the light

The dead don't die

Hvor blev du af Bernadette

SF Studios, 2020. 113 min.

Universal Sony Pictures Home Entertainment

SF Studios, 2020. 109 min.

Ad astra

Luton 1987. Den unge pakistaner

Nordic, 2020. 101 min.

Engang var Bernadette Fox en pris-

Twentieth Century Fox Home Entertainment,

Javed har svært ved at finde sig til-

Den søvnige lille by Centerville

vindende arkitekt, nu er hun mere

2019. 2 t., 3 min.

rette blandt sine skolekammerater

vækkes, da deres døde pludselig

en småpsykotisk og deprimeret

Astronaut Roy McBride tilknyttes et

og hans fars traditionelle kompro-

vågner som zombier, kravler op af

curlingmor. Da hun pludselig står

tophemmeligt projekt, hvis første-

misløse opdragelse. Men en dag

deres grave og begynder at myrde

midt i en mislykket tvangsindlæg-

prioritet er at redde jorden fra en

bliver han introduceret for Bruce

løs. Betjentene Cliff og Ronnie

gelse, en nabokrig og problemer

række voldsomme kosmiske uvejr.

Springsteens musik og så ændrer

lærer hvordan man slår zombier

med den russiske mafia, flygter

Et nødopkald leder mistanken hen

verden sig.

ihjel, og får hjælp af en udenlandsk

hun over hals og hoved for at

bedemand.

genfinde sig selv og sin kreativitet

på det hedengangne Projekt Lima
- en ekspedition ledet af Roys far,

i Antarktis.

der har været forsvundet i rummet

Camper 303

i 16 år.

Angel og Øst for Paradis, 2020. 2 t., 25 min.

En ung gravid kvinde der vil opsøge
sin kæreste for at overbringe ham
nyheden. En ung mand der vil finde
sin biologiske far. Sammen kommer de på en rejse ned igennem
Europa i en gammel autocamper
og søde følelser opstår.

Crawl

Downton Abbey

Twentieth Century Fox Home Entertainment,

Universal Sony Pictures Home Entertainment

Joker

2020. 84 min.

Nordic, 2020. 117 min.

Twentieth Century Fox Home Entertainment,

Angel has fallen

Haley er elitesvømmer på højt

Året er 1927. Kongeparret har

2020. 2 t., 2 min.

Nordisk Film, 2019. 116 min.

plan, ikke mindst takket været

meldt sin ankomst, og hele

Gotham City, 1981. Byen er ramt

Da Præsident Trumbull bliver

faderens ihærdige støtte. Da han

Downton står på den anden ende.

af økonomisk krise, og mismodet

forsøgt myrdet, bliver hans

bliver fanget i deres gamle hus

Kjoler, sølvtøj, menu og alt skal

driver ned ad gaderne. Skrøbelige

loyale medarbejder, livvagten Mike

under en orkan, får Haley brug for

være parat. En uventet udfordring

Arthur Fleck er standupkomiker

Banning, uretfærdigt anklaget og

alt hvad hun har lært for at redde

for tjenerstaben er, at kongen

og festklovn, men en dag beslutter

tilbageholdes. Han formår dog at

faderen og sig selv fra druknedød

medbringer sin egen kok og tjene-

han sig for at blive til Joker - en

flygte fra egne kolleger og FBI. På

og alligatorer.

re. Under festlighederne kommer

mand, et ikon, der gør oprør mod

flere hemmeligheder frem i lyset.

samfundet.

flugt må han være et skridt foran,
for at afsløre den sande trussel
mod præsidenten.
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Lazzaro den lykkelige

Smerte og ære

ror med både snigende uhygge og

real-time eller turbaseret og i 5

Mis.Label og Camera Film, 2019. 2 t., 2 min.

Universal Sony Pictures Home Entertainment

chok-effekter.

sværhedsgrader.

Godmodige Lazzaro knokler i

Nordic, 2020. 109 min.

tobaksplantagerne i et isoleret

Den smerteplagede og desillusio-

italiensk samfund, der regeres

nerede filminstruktør, Salvador,

Darksiders - genesis

Hunt - showdown

nådesløst af den onde markis.

har tidligere haft stor succes

THQ Nordic, 2020. Xbox One

Koch Media, 2020. PS4

Lazzaro danner et usædvanligt

og nu skal hans nyrestaurerede

Actionspil. Lucifer har bemæg-

Actionspil. Louisiana 1895.

venskab med markisens søn,

hovedværk have repremiere. For at

tiget sig The Ember Core. Kun

Sumpene gemmer på gruopvæk-

Tancredi. Da deres veje på drama-

genfinde livets mening begynder

apokalypsens ryttere kan stoppe

kende monstre og spilleren er en

tisk vis skilles, drager Lazzaro på

han at reflektere over de valg, han

ham, så Strife og War sendes af

lykkejæger, der søger penge og

en tidsrejse for at finde sin ven.

har truffet livet igennem, mens

sted bevæbnet med dødbringende

lykke ved at dræbe monstrene med

fortiden og nutiden falder sammen

våben, men før de kan nå frem

gamle våben. Det er bare ikke så

omkring ham.

til Lucifer skal de kæmpe mod

nemt, for andre har fået samme idé.

Les misérables

dæmoniske fjender. Spil alene eller

Og pludselig er jægeren den jagede.

Filmbazar, 2020.. 100 min.

spil sammen med en ven i co-op.

I en forstad til Paris hersker

SPIL

gadens lov. Politiet, der patruljerer
i ghettoen, tager heller ikke lov
og orden så højtideligt, men da
en dreng stjæler en løveunge fra
cirkus, eskalerer konflikten og det
går fuldstændig galt.

Ready or not
Twentieth Century Fox Home Entertainment,
2020. 95 min.

Zombie army 4 - dead war

Grace bliver gift med sin rige

Deadfire

Sold Out, 2020. PS4

kæreste. På bryllupsnatten skal de

Blair witch

THQ Nordic Versus Evil, 2020. PS4

Shooter. I slutningen af 2. verdens-

spille et spil med svigerfamilien.

Deep Silver, 2020. PS4

Rollespil. Helten Watcher skal

krig, lige inden Berlins fald, når

Grace trækker gemmeleg, men ved

Actionspil. Gyserspil. Du er ex-poli-

udforske øgruppen Deadfire

Hitler lige akkurat at iværksætte

ikke, at familien er overbevist om

tibetjenten Ellis Lynch. Din opgave

og finde guden Eothas, som

"Plan Z", inden han selv sendes til

at de alle sammen dør, hvis ikke de

er at lede efter spor i en mørk

har stjålet en del af hans sjæl.

helvede af tapre allierede soldater.

dræber hende før solopgang.

skov, og på den måde opklare hvad

Spilleren skal udforske øerne,

Krigen er dog langt fra slut, for

der er sket med en forsvunden

interagere med folk, bekæmpe

overalt rejser nazi-soldater sig

dreng. Til din hjælp har du din

monstre samt samle skatte og

som levende døde, og strømmer

trofaste hund Bullet. Survival hor-

udstyr undervejs. Man kan spille

ind på slagmarken.
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