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BØGER

Danske romaner

Dissing, Elsebeth

Tjenerindens døtre
Hovedland, 2020. 356 s

Kollektivroman. Tiden er 1937 til 

1946. Sladdercentralen sørger for 

at holde alle på deres rette plads i 

det klasseinddelte samfund i stati-

onsbyen, men nye tider er på vej.

Fjord Christensen, Mogens

Et fald
Hovedland, 2020. 279 s

Et par tager på ferie på en græsk 

ø, men kun manden vender hjem 

igen til den lille provinsby de kom-

mer fra. For at finde ud af hvad 

der egentlig skete, sælger han sin 

boghandel og vender tilbage til 

øen alene.

Hedin, Henrik Stamer

Den sorte flodbølge  
- og andre fortællinger

BoD, 2019. 240 s

Noveller om vold, optøjer og klas-

seskel mellem hvide europæere 

og sorte afrikanere inspireret af 

oprøret i Zaire i 1978.

Hørsholm, Kirsten  
& Birgit Schiøtz Kretz

Det har jeg altid sagt
People'sPress, 2020. 391 s

Journalist Rasmus Bruun intervie-

wer sin gamle kollega, legenden og 

journalisten Kirsten Birgit Schiøtz 

Kretz Hørsholm, fra Den Korte 

Radioavis. Er Kirsten Birgit virkelig 

så hård, som hun giver udtryk for? 

Og hvad skete der egentlig med 

den banan, hendes far gav hende 

med i skole?

Michael, Ib

Sandheden om Lucy
Gyldendal, 2020. 438 s

Eventyrlig roman om to unges jagt 

efter en glemt civilisation dybt inde 

i Amazonas jungle.

Thorup, Kirsten

Indtil vanvid, indtil døden
Gyldendal, 2020. 424 s

I efteråret 1942 rejser Harriet fra 

Danmark til München efter at have 

mistet sin ægtemand i krigen.

Vork, Teddy

Mulm
Kandor, 2020. 202 s

Da Jacobs kone Maja bliver indlagt 

på psykiatrisk skadestue, bliver 

han alene med deres 5-årige søn 

Johannes i deres gamle store hus. 

Johannes får sig en usynlig ven, 

som han kalder Svupben.

Wangsgaard Jürgensen, Martin

Rama Rama Europa
Kandor, 2020. 250 s

De to mænd, Dalmatineren og 

Uret, rejser Europa rundt og horer, 

drikker og slås undervejs. Der 

bliver reflekteret over livets gang, 

over tabt kærlighed og venskab.

Aamund, Malou

Maria
Gyldendal, 2020. 250 s

Portræt af to kvinder i krise. På 

deres 40 års fødselsdag ser Maria 

og Maria tilbage på deres liv. På 

det liv de har levet, de valg de har 

taget og hvordan disse valg har 

haft stor indflydelse på det liv de 

lever nu.

Digte

Khiljee, Naiha

Kære søster
Lindhardt og Ringhof, 2020. 74 s

Digte med beskrivelser af et 

kvindeliv, der emmer af glæde, 

overskud, vrede og masser af 

modstand.

Lundme, Tomas Lagermand

Det er ærgerligt de må dø fordi 
vi skal i sommerhus

Vandkunsten, 2020. 144 s

Prosadigte om en rodløs og udsat 

opvækst på Amager. Om at være 

ung i de postpunkede 80'ere og 

90'ere og om skæbnesvangre ferier 

og brudte parforhold, skilsmisser, 

dødsfald og sex i geografiske fiks-

punkter mellem Amager Centret, 

Palads, Berlin og de svenske 

skove.
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Mathiesen, Eske K.

Omveje
Asger Schnack, 2020. 49 s

Digte om naturen, sprog, religion 

og tro.

Nordiske romaner

Davidsson, Camilla

I figentræets skygge
Palatium, 2020. 299 s

53-årige Susanne har levet sit liv 

for sin mand og de nu voksne børn. 

Nu har hendes mand forladt hende 

for en yngre kvinde og Susanne 

står tilbage med deres fælles indbo 

fra pragtvillaen og et faldefærdigt 

ismejeri på Gotland.

Loe, Erlend

Helvede
Gyldendal, 2020. 136 s

Kvinden Rakel er ved at gå helt ned 

med flaget, efter hendes mand har 

fundet en anden og yngre kvinde. 

Men en dag finder hun vejen til 

Helvede i sin have og her møder 

hun selveste Satan. De forelsker 

sig i hinanden men hvordan skal 

det kunne gå?

Stranger, Simon

Leksikon om lys og mørke
Politiken, 2020. 347 s

Roman der bygger på den vir-

kelige historie om forfatterens 

svigerfamilie, den norsk jødiske 

Komissarfamilie og Gestapos 

håndlanger i Trondheim Henry 

Oliver Rinnan.

Stridsberg, Sara

Happy Sally
Grif, 2020. 267 s

Fortælling om Sally Bauer, den før-

ste skandinav der svømmede tværs 

over Den Engelske Kanal. Svenske 

Ellen bliver besat af hendes histo-

rie og opslugt af den sammen 

lidenskab for at krydse kanalen. 

Ellens datter fortæller deres histo-

rie, som har store omkostninger 

for begge kvinder.

Udenlandske romaner

Clayton, Meg Waite

Sidste tog til London
Gad, 2020. 460 s

Geertruida Wijsmuller-Meijer, kaldet 

Tante Truus, sætter livet på spil for 

at redde jødiske børn ud af Tyskland 

og Østrig op til 2. verdenskrigs 

udbrud. Stephan er søn af en vel-

havende jødisk chokoladefabrikant i 

Wien. Hans liv ændres radikalt.

Cusk, Rachel

Kudos
Rosinante, 2020. 250 s

Forfatteren Faye deltager i en lit-

teraturfestival, hvor hun møder 

en række almindelige mennesker, 

der fortæller hende deres histo-

rie. Store almene spørgsmål og 

små ting i livet, glæder og sorger, 

skuffelser og succeser præger 

samtalerne.

Slimani, Leïla

Adèle
Gyldendal, 2020. 213 s

Journalisten Adéle lever det per-

fekte liv. Gift med lægen Richard, 

har en lille søn og en fantastisk 

pariserlejlighed. Men bag facaden 

ser det anderledes ud, for Adéle 

plages af kedsomhed og sexaf-

hængighed.

Kærlighed &  
underholdning

Babitz, Eve

Stille dage, vilde nætter
Bobo, 2020. 224 s

Erindringsroman om livet blandt 

filmstjerner og andre kendte i 

60'ernes og 70'ernes Californien 

og L.A.

Broom, Isabelle

Tusind stjerner og dig
Turbulenz, 2020. 392 s

Alice er i trediverne og vil nu slå 

sig til ro med den trofaste Richard. 

Men først skal hun på ferie til Sri 

Lanka, og her møder hun den han-

dicappede og eventyrlystne Max. 

Hun står nu overfor et vigtigt valg.
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Levy, Marc

En pige uden lige
Turbulenz, 2020. 297 s

Alt bliver kaos for beboerne i 

en ejendom på Manhattan, da 

elevatorføreren brækker benet. 

Afløseren, indiske Sanji, bliver 

fascineret af den unge Chloe, der 

bor på ottende etage og et varmt 

forhold opstår.

Pilgaard, Stine

Meter i sekundet
Gutkind, 2020. 262 s

En humoristisk roman om en ung 

kvinde, der (modvilligt) involveres 

i højskolelivet i Vestjylland, hvor 

hendes bulderbasseagtige adfærd 

gør det lidt svært at skabe nye 

relationer.

Weiner, Jennifer

Søster, søster
Turbulenz, 2020. 475 s

To søstre vokser op i 1950'ernes 

Detroit og forsøger hver især at 

finde deres vej i livet henover syv 

årtier i et USA i konstant foran-

dring. Trods forskelligheder og 

konflikter forsøger de at støtte hin-

anden gennem op- og nedture.

Historiske romaner

Bang, Ellen Dahl

Vågekonen
Brændpunkt, 2020. 194 s

Den fordrukne Erika bliver i starten 

af 1800-tallet tvunget til at vælge 

mellem at våge over den døende 

grosserer eller ryge på fattig-

gården.

Belling, Nina

Søstre
Brændpunkt, 2020. 364 s

I 1792 ankommer Susanna til 

Sankt Jan for at bo hos sin far, 

der ejer en plantage. Ankomsten 

til den eksotiske og brutale verden 

overvælder og skræmmer hende, 

men mødet med halvsøsteren, den 

slavefødte Rebecca ændrer hendes 

syn på verden omkring hende.

Malmborg, Sofie

Bargums synder
Politiken, 2020. 316 s

November 1790. Efter 16 år i 

uvished, opdager Rebecca sine for-

ældres navn og mange spørgsmål 

presser sig på. Hvorfor flygtede 

handelsmanden Frederik Bargum 

ud af landet og efterlod sine børn?

Nissen, Henri

Jes i krig
Udfordringen, 2020. 169 s

Den danske sønderjyde, Jes 

Nissen, forlader sin kone og børn 

på Als og drager i krig under 1. 

verdenskrig. Her kæmper han 

bl.a. på Vestfronten i Frankrig og 

Belgien, og vi følger hans liv og 

oplevelser under krigen og tiden 

bagefter.

Rees, Tracy

Mysteriet Amy Snow
Turbulenz, 2020. 559 s

Forældreløse Amy Snow er opvok-

set som bedste veninde til en rig 

godsarving, men da denne dør 

smides Amy på porten til en usik-

ker fremtid. Hemmelige breve 

fører hende dog på vejen til et lyk-

keligt liv.

Familie- og  
slægtsromaner

Archer, Jeffrey

Kane og Abel
Lindhardt og Ringhof, 2020. 659 s

Om to mænd født på samme dag i 

1906. Den ene fra en fattig landar-

bejderfamilie i Polen emigrerer til 

USA, den anden tilhører Bostons 

pengearistokrati. I deres jagt på 

succes væves deres skæbner sam-

men.

Fredriksson, Anna

Et mere enkelt liv
Cicero, 2020. 403 s

I sommeridyllen Kivik i Skåne 

kæmper tre generationers kvinders 

for at forbedre relationerne til 

hinanden og få et godt liv. Kan de 

tilgive svigt og tro på kærligheden 

igen? og hvad med økonomien?
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Spænding

Abbott, Rachel

Leg med døden
Gad, 2020. 378 s

Krimiserien med: Stephanie King ; [2]

Ægteparret, Jemma og Matt, er 

lykkelig gift og skal til Matts ven, 

Lucas', bryllup. Men dagen inden 

brylluppet dør Lucas' søster. Et 

år efter mener Lucas at hun blev 

myrdet og sætter sig for at opklare 

mysteriet bag søsterens død.

Axat, Federico

Hukommelsestab
DreamLitt, 2020. 399 s

27-årige John Brenner vågner på 

gulvet i sit hus, og finder en død 

kvinde ved siden af sig. Han kan 

ikke huske at have set kvinden 

før endsige at have dræbt hende. 

Hvem er kvinden og hvilken forbin-

delse har hun til John?

Braithwaite, Oyinkan

Min søster er seriemorder
People'sPress, 2020. 231 s

Den smukke søster har det med at 

slå sine kærester ihjel. Den kede-

lige søster har det med altid at 

hjælpe med at fjerne dem og slette 

alle spor. Da den smukke søster 

udser sig den mand, som den 

kedelige er lun på, bliver søsterlo-

yaliteten sat på prøve.

Buchholz, Simone

Den blå nat
DreamLitt, 2020. 221 s

Den degraderede anklager Chastity 

Riley skal løse en sag om et offer 

for grov mishandling. Sagen leder 

til den tyske underverden, hvor der 

handles med hårde stoffer.

Camilleri, Andrea

Pottemagermarken
Arvids, 2020. 240 s

En Montalbano-krimi: 13

Den atypiske politimand 

Montalbano konfronteres med et 

makabert mord og et parteret lig, 

der umiddelbart ligner en typisk 

likvidering af mafiaen. Men det er 

det ikke.

Child, Lee

Uden varsel
Jentas, 2020. 389 s

En Jack Reacher-thriller

Jack Reacher, den ensomme ulv 

der er de svages beskytter, beslut-

ter sig for at hjælpe en gammel 

mand, der skylder penge til de 

forkerte. Det bliver starten på 

Reachers krig mod hele to gang-

sterbander!

Cleave, Paul

Offer
Jentas, 2020. 508 s

Joe Middleton husker ikke at have 

slået nogen ihjel, og skal forsøge 

at overbevise psykiateren om, at 

han ikke kan dømmes som serie-

morder. Det viser sig dog, at være 

den mindste af hans bekymringer.

Jewell, Lisa

Huset i Chelsea
Gad, 2020. 340 s

Libby Jones fylder 25 år og arver 

sit barndomshus. Men noget 

frygteligt skete i huset dengang. 

Hendes forældre og en ukendt 

mand begik selvmord i huset og 

Libby blev fundet som spæd alene i 

vuggen ovenpå med ligene neden-

under. Hvad skete der dengang?

Kernick, Simon

Den hængte mand
Jentas, 2020. 328 s

Politimanden Ray Mason tager 

forfølgelsen op på de mænd, som 

har dræbt adskillige kvinder på en 

gård. Gerningsmændenes revisor 

er på flugt og det er et kapløb om 

at få ham i sikkerhed inden mæn-

dene dræber ham.

Lupton, Rosamund

Tre timer
Turbulenz, 2020. 430 s

En engelsk skole bliver holdt i skak 

af to bevæbnede mænde, der vil 

skyde alle om tre timer. Elever og 

lærere forsøger at skjule sig og 

passe på hinanden, mens tiden går 

og presset stiger.
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Silva, Daniel

Den fremmede pige
HarperCollins, 2020. 431 s

En saudiarabisk pige bliver kidnap-

pet i Genève. Til trods for at hen-

des far har rivaliseret med agent 

Gabriel Allon, bliver Gabriel man-

den, der skal løse den storpolitiske 

konflikt, som pigen er indblandet i.

Taylor, C. L.

Søvn
Jentas, 2020. 311 s

Anna tager job på et hotel på den 

afsidesliggende skotske ø Rum. 

Efter en voldsom storm strander 

Anna sammen med syv gæster på 

hotellet, og der begynder at ske 

underlige ting. Det står snart klart, 

at en af gæsterne er morder og har 

kig på Anna.

Dansk spænding

Fredensborg, Eva Maria

Drengen der forsvandt
People'sPress, 2020. 416 s

Akademiet, Originals, 2. bind

Det nordiske politisamar-

bejde, Akademiet, samles igen. 

Stemningen er anspændt mellem 

Nadia og Hampus, men de er også 

tiltrukket af hinanden. Kan de 

samarbejde om at opklare myste-

riet om et spædbarns forsvinden?

Gammelgaard Madsen, Inger

Nattelinjen
Farfalla, 2020. 383 s

Krimiserien med: Roland Benito og Anne 
Larsen ; 13

Kriminalassistent Roland Benito 

får sine detektivevner testet i en 

indviklet mordsag, hvor en direktør 

findes brutalt myrdet Halloweennat 

sammen med sin kone og yngste 

datter. Samtidig er den 10årige 

datter og en søn på 6 år også for-

svundet fra huset i Skødstrup.

Grue, Anna

Mysteriet i Genbrugsen
Lindhardt og Ringhof, 2020. 304 s

Anne-Maj er efterlønner og arbej-

der som frivillig i en genbrugsbu-

tik. Da flere af hendes kolleger i 

Genbrugsen dør, mener Politiet, 

at det er af naturlige årsager, men 

Anne-Maj lugter blod og går i gang 

med sin egen efterforskning.

Harvig, Steen

Bag masker
Trykværket, 2020. 287 s

Krimiserien med: Morten Krag ; 8

En dansk mand er blevet myrdet på 

bestialsk vis på en græsk ø. Sagen 

henlægges, men da endnu en 

mand myrdes aner politiassistent 

Morten Krag paralleller i de to 

sager. Sagen har muligvis forbin-

delse til nogle forsvundne piger og 

måske også til politichefens dat-

ter, som på mystisk vis har forladt 

familien.

Larsen, Michael

Den der falder
Turbine, 2020. 374 s

En videnskabsthriller, der rokker 

ved erkendelse og virkelighedsop-

fattelse. Den unge Julie Viver har 

alvorlige søvnproblemer og er eks-

pert i svirrefluer. Da hun opdager 

en ny art, sker der sære og farlige 

ting omkring hende - uløseligt 

forbundet med menneskehedens 

store spørgsmål.

Lindholm, Mikael R.

Monsterland
HarperCollins Nordic, 2020. 458 s

Krimiserien med: Tessa Højmark ; 2

Politikvinden Tessa Højmark rodes 

ind i en sag om en teenager som 

begår selvmord efter at være blevet 

voldtaget og mobbet. Men hurtigt 

viser det sig, at sagen er mere 

kompliceret end som så.

Nohr, Steffen

Germania
Tellerup, 2020. 495 s

Spændingsroman om et hemmeligt 

nazistisk projekt, der trækker spor 

fra 2. verdenskrig og op til nutiden, 

hvor Mark Kohn - tidligere frømand 

og nu operativ CIA-agent - er i 

Danmark og bliver fanget i et spind 

af hemmeligheder om Projekt 

Germania.

Petri, Lotte

Åndemaneren
People'sPress, 2020. 376 s

Et ungt par findes dræbt i Grønland 

og Sofie Engell og E-gruppen bliver 

tilkaldt.
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Schmidt, Palle

Ulv blandt ulve
Avanti, 2020. 282 s

Krimiserien med: Hauge ; 2

Hauge sidder i fængsel - det er 

han vant til. Men usædvanligt bliver 

det, da en medfange hænger sig 

i en isolationscelle. Der er noget 

loddent ved hængningen, så han 

tilbyder sig selv som undercove-

ragent.  Dét bliver starten på en 

farlig tid, hvor alt er på spil - for 

udenfor fængslet venter kæresten 

Kristine og hendes lille dreng.

Staun, Susanne

Kønslig omgang
Gyldendal, 2020. 306 s

Den mandeglade adfærdspsyko-

log dr. Fanny Fiske profilerer en 

gerningsmand som transkønnet, 

hvilket skaber oprør i befolkningen 

og i LGBT-kredse. Samtidig skal 

hun i retten, anklaget for at have 

voldtaget fem studerende, dengang 

hun var lektor.

Nordisk spænding

Gerhardsen, Carin

Det der ligger gemt i sneen
People'sPress, 2020. 386 s

Flere mennesker befinder sig på 

samme sneglatte vej i et skæbne-

svangert øjeblik, hvor én af dem 

kører galt og dør. Men intet er 

som det ser ud til at være. Hvad er 

sandheden, og hvad skete der reelt 

i dødsøjeblikket?

Damhaug, Torkil

Se den anden vej
Modtryk, 2020. 371 s

Brødrene Karol og Marek er stuk-

ket af fra Tamás-hjemmet og stjæ-

ler noget på et marked i Budapest, 

som viser sig at være værdifuldt. 

Derfor jages de snart af byens 

underverden. Samtidig gemmer 

den norske medicinstuderende 

Marlens også på en hemmelighed.

De la Motte, Anders

Efterårssorg
Modtryk, 2020. 494 s

Politichefen Anna Vesper står midt 

i en personlig tragedie. Hun får 

job i en lille, skånsk politikreds og 

vikles med det samme ind i en 30 

år gammel sag om en ung mands 

død, der trækker spor ind i nutiden.

Holst, Christoffer

Søde, røde sommerdrømme
Flamingo, 2020. 250 s

En Cilla Storm-krimi 1 del

En 19-årig pige bliver slået ihjel på 

en ø i den svenske skærgård, hvor 

journalisten Cilla lige er flyttet til. 

Sammen med sin nysgerrige nabo 

Rosie og politimanden Adam forsø-

ger Cilla at opklare mordet.

Jansson, Anna

Alle kan se dig
People'sPress, 2020. 304 s

Krimiserien med: Maria Wern ; 10

Kriminalinspektør Maria Wern og 

kompagni kommer under pres, 

da adskillige brutale overfald og 

mord på pensionister ryster lokal-

samfundet, og personlige forhold 

spænder ben for efterforskningen.

Nore, Aslak

Ulvefælden
Gyldendal, 2020. 409 s

I slutningen af 2. verdenskrig ven-

der den unge norske Henry Storm 

desillusioneret hjem til Oslo. Han 

har mistet den tro på Quisling 

og nazisterne, som fik ham til at 

drage af sted. Han har fået kend-

skab til tyskernes nye hemmelige 

våben og vil nu forsøge at forpurre 

raketprogrammet.

Sten, Viveca

Hemmeligt begravet
People'sPress, 2020. 440 s

Krimiserien med: Thomas Andreasson ; 10

Rester af et skelet bliver fundet 

og Thomas Andreasson tilkaldes. 

Sporene peger på to kvinder, men 

hvem af dem er det? Nogen på 

Telegrafholmen kender sandheden 

- skal der ofres flere liv før den 

afsløres?
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Yrsa Sigurðardóttir

Dukken
Lindhardt og Ringhof, 2020. 420 s

Krimiserien med: Huldar og Freyja ; 5

Mordet på en hjemløs, en teen-

agers forsvinden og en sag om 

overgreb på et børnehjem flettes 

sammen og politimanden Huldar 

og børnepsykologen Freyja mødes 

igen.

Tegneserier

Aymond, Philippe

Et splitsekund
Zoom, 2019. 48 s

Shania vikles ufrivilligt ind i en 

organisation, der vil have hendes 

hjælp. Det lykkedes Shania og 

hendes ven, Anton, at finde svaret 

men vil opdagelsen koste dem 

begge livet?

Dobbs

De blodige dukker
E-voke, 2020. 46 s

Tegneserie - krimi. I London i 1889 

forsøger en ung kriminalinspektør 

at opklare en række bestialske 

mord.

Dodier

Pipfugl i løvens gab - 
Vagabonden fra klitterne  
- Den forsvundne

Zoom, 2019. 144 s

Jerome K. Jerome Bloche 3

Tegneserie - krimi. Tre historier 

med den unge lidt kejtede ama-

tørdetektiv Jerome K. Bloche, der 

løser opgaver af vidt forskellig 

karakter - ofte med fare for liv og 

lemmer.

Tillieux, Maurice

Max Jordan - den røde munk
Zoom, 2020. 160 s

Privatdetektiven Max Jordan kaster 

sig ud i livet som spion, og det er 

ikke ufarligt. Der er også mystiske 

munke og dokumenttyve, der ikke 

er bange for at slå ihjel. Det er 

både sjovt og spændende at være 

privatdetektiv.

Trondheim, Lewis

Smil nu, Maggy
Zoom, 2020. 48 s

Maggy Garrisson 1

Tegneserie om den unge Maggy, 

der får arbejde hos en alkoholi-

seret privatdetektiv. Detektiven 

overfaldes, og Maggy sætter sig for 

at opklare hvorfor.

Yann

Black sands
Cobolt, 2020. 46 s

Angela McCloud havner på øen Iwo 

Jima, som amerikanske marine-

soldater kort forinden har erobret. 

I en P-51 Mustang sættes Angel 

til at patruljere efter fly, der må 

nødlande. Men mødet med gamle 

bekendte på øen bringer hende i 

livsfare under eftersøgningerne.

Biografier  
& erindringer

99.4 Apelgren, Suzi Elena

Apelgren, Suzi Elena

Post traumatisk Sarajevo  
disorder

Klithedegården, 2020. 300 s

Personlig beretning  i dagbogs-

notater fra en sygeplejerske, der 

var udsendt sammen med det 

første holdt danske FN-soldater 

til borgerkrigen i det tidligere 

Jugoslavien. Også om Balkan-

veteraners behandling vedr. deres 

psykiske problemer med PTSD.

99.4 Brahe, Tyge

Spaeth, Ove von

Tycho Brahes magiske verden
Museum Astrologicum, 2020. 120 s

Om den danske astronom Tycho 

Brahes (1546-1601) liv og virke 

indenfor astronomi og astrologi 

og hans betydning for moderne 

videnskab.
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99.4 Cronhammar, Ingvar

Jacobsen, Kirsten

Med Gud i den ene hånd  
og tvivlen i den anden

Politiken, 2020. 211 s

Forfatteren Kirsten Jacobsen har 

gennem et år kørt Jylland tyndt i 

selskab med billedhuggeren Ingvar 

Cronhammar (f. 1947). På disse 

roadtrips fortæller Cronhammar 

om sit liv og sine kunstværker - og 

om de eksistentielle og religiøse 

anfægtelser, der ligger som en 

resonansbund under hans livssyn 

og arbejde.

99.4 Feldman, Deborah

Feldman, Deborah

Uortodoks
Kristeligt Dagblad, 2020. 340 s

Forfatteren (f. 1986) fortæller om 

sin opvækst i et ultraortodokst 

jødisk miljø i Williamsburg, New 

York. Hun er underlagt strenge 

religiøse regler og normer, men 

finder håb i den forbudte engelske 

litteratur.

99.4 Frederik VIII konge af Danmark

Smidt, Poul

Fredy: klemt kronprins  
- glemt konge

Gyldendal, 2020. 495 s

Et politisk portræt af Frederik d. 

VIII. (1834-1912). En biografi om 

en kronprins og konge (1906-1912) 

- der var mere politisk engageret, 

end det ville være passende i dag.

99.4 Haugaard, Razan 

Hygum Sørensen, Dorte

Det er kvinder som mig,  
de kalder ofre

Gyldendal, 2020. 147 s

Om Razan Haugaards (f. 1972) dra-

matiske liv fra forældrene solgte 

hende som 13-årig til en 16 år 

ældre mand, til tiden som kurdisk 

flytning i Danmark. Om hendes vej 

til den vestlige frihed, uddannelse 

og hendes liv som succesfuld, selv-

forsørgende powerkvinde.

99.4 Hvingtoft, Lisbeth

Et godt liv
Trykværket, 2019. 200 s

Lisbeth Hvingtofts erindringer 

om at vokse op i 1950'erne og 

1960'erne i en familie, hvor moren 

var ramt af epilepsi, hjernesvind og 

depressioner. Med faktuelle afsnit 

om hvad man i dag ved om epilepsi 

og depressioner samt om datidens 

behandlingsmetoder.

99.4 Rink, Hinrich

Rink, Pia

Grønland blev hans skæbne
Det Grønlandske Selskab, 2019. 392 s

Bind 1-2 : om H.J. Rink og hans tid

Biografi om videnskabsmand, 

grøndlandsforsker, embedsmand 

og direktør for Kgl. Grønlandske 

Handel H.J. Rink (1819-1893) som 

samtidig er et stykke grønlands-

historie.

99.4 Robert 

Plaetner, Sigurd Hartkorn

Munken fra Nordhavn
Gyldendal, 2020. 187 s

Munk, hashsmugler, bogtrykker, 

lastbilchauffør, isolationsfange 

og virtuos. Den sande historie 

om 64-årige dansk-jamaicanske 

Robert, der i jagten på mening med 

livet har været længere ude i tilvæ-

relsens yderpositioner og tættere 

på nogle af verdenshistoriens store 

personligheder og begivenheder, 

end de fleste andre.

99.4 Saladin sultan af Ægypten

Phillips, Jonathan

Sultan Saladin
Kristeligt Dagblad, 2020. 574 s

Biografi om sultanen af Egypten og 

Syrien, Saladin  (1137-1193), og om 

sultanens næsten mytiske efterliv i 

litteratur, politik og teater mv.

Tanker & refleksioner

04.6

Clark, Mathilde Walter

Huset uden ende
Politiken, 2020. 283 s

En række essays, der for største-

delens vedkommende er skrevet 

sideløbende med forfatterens 

roman "Lone Star", og som kred-

ser om temaer som identitet, køn, 

racisme og litteratur.
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04.6

Wivel, Thomas

Når intellektuelle 
skal ud af en bil

mellemgaard, 2020. 177 s

Thomas Wivel (f. 1967) filosoferer, 

iagttager og undrer sig over alt det, 

der cirkulerer omkring ham. Det 

være sig det politiske, ideologiske, 

familiære eller det kulturelle.

15.2

Overgaard, Niels

Det hele handler ikke om dig
People'sPress, 2020. 231 s

Forfatteren opdaterer fem klas-

siske, stoiske principper og viser, 

hvordan de kan bruges til at 

håndtere en moderne tilværelse og 

skabe et liv med sindsro, frihed og 

mening. Med anvisninger til prin-

cippernes brug i arbejdslivet.

30.13

Stensgaard, Storm

Brok
Forkant, 2020. 176 s

Begrebet brok dækker over mange 

forskellige typer af brokkeri. Der er 

f.eks. fjendebrok, afreaktionsbrok, 

vanebrok eller klynkebrok. Gennem 

en række eksempler gennemgås 

de forskellige typer brok og der 

gives forslag til, hvordan man afle-

verer og modtager brok eller kritik 

på en positiv måde.

30.13

Stopa, Sasja Emilie Mathiasen

Ære
Aarhus Universitetsforlag, 2020. 60 s

Tænkepauser 78

Om begrebet ære. Hvad er ære for 

en størrelse, og er der forskel på, 

hvad ære har været gennem tiden?

99.1

Til min elskede
Kristeligt Dagblad, 2020. 170 s

24 udvalgte kærlighedskorrespon-

dancer skrevet af bl.a. kunstnere, 

politikere, teologer, frihedskæm-

pere og kongelige. Fra Nordens 

første frierbrev ristet med runer til 

en forelsket forfatters e-mail.

99.4 Foighel, Hanne

Foighel, Hanne

De indre lys
Eget forlag, 2019. 135 s

Korte, filosofisk reflekterende 

tekster om at være kræftpatient og 

nyde livet, selvom man har kræft, 

skrevet af journalisten Hanne 

Foighel (f. 1956).

99.4 Margrethe II dronning af Danmark

Margrethe - 500 citater af 
Dronning Margrethe

Lindhardt og Ringhof, 2020. 214 s

500 af de sjoveste og skarpeste 

Dronning Margrethe-citater fra 

taler, bøger, samtaler og inter-

views.

Samfund & politik

30.13

Hendricks, Vincent F.

Vend verden
Politiken, 2020. 214 s

Debatbog om en tid, hvor individet 

er produktet, og den personlige 

autonomi er under pres. Hendricks 

beskriver med filosofi, videnskab 

og etiske overvejelser, hvordan 

det ikke bare er en sandhed 

med modifikationer, men direkte 

forkert, at internettet og sociale 

medier er demokratiserende.

33.1

Gaveøkonomi
Gyldendal Business, 2020. 304 s

Debatbog om fremtidens mulige 

velfærd og om gaveøkonomi som 

en afløser for og supplement til 

pengeøkonomien. Gaveøkonomi 

er en økonomi, der anerkender, 

at relationer er noget værd, især 

dem, hvor du giver og dermed selv 

får adgang til det, som andre giver.
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33.1

Piketty, Thomas

Kapital og ideologi
Djøf Information, 2020. 1035 s

Analyse af ulighedens historie, hvor 

hovedbudskabet er, at materiel 

ulighed ikke er et grundelement i 

den menneskelige natur, men ska-

bes af den politik og ideologi, som 

former et samfund. Med en række 

konkrete bud på, hvordan vi kom-

mer uligheden til livs.

91.95

Wind, Marlene

Tribaliseringen af Europa
Gyldendal, 2020. 165 s

Nationalisme, lukkede grænser 

og et demokrati under pres, hvad 

betyder det for Europas fremtid? 

Debatbog om tribalisering i Europa 

og dens betydning.

98.637

Jansen, Torsten

Sprækker
Gyldendal, 2020. 304 s

Efter at Donald Trump er kommet 

til magten i USA, er der kom-

met sprækker i forholdet mellem 

Danmark og USA. Fem tidligere 

danske statsministre og syv uden-

rigsministre bidrager med deres 

syn på forholdet mellem Danmark 

og USA.

99.4 Corydon, Bjarne

Busch, Mikael

Bjarne Corydon og  
nødvendighedens politik

People'sPress, 2020. 216 s

Biografi om Bjarne Corydon (f. 

1973) og  Helle Thornings rege-

ringstid fra 2011-2015. Giver et 

indblik i det politiske regerings-

arbejde, og de store sager, der 

prægede perioden: etablering af 

Moderniseringsstyrelsen, lockout-

en af lærerne, gymnasiereformen, 

"spinkrigen" med DR samt salget 

af DONG.

Videnskab & klima

50.7

Kragh, Helge

Den sære historie om Venus' måne
Lindhardt og Ringhof, 2020. 343 s

Historien om hvordan naturviden-

skaben bliver til, og om nogle af de 

vigtigste opdagelser inden for de 

fysiske videnskaber - kemi, fysik og 

astronomi - som har været med til 

at danne vores teorier om, hvordan 

verden hænger sammen.

55.8

Foer, Jonathan Safran

Vi er vejret
Gyldendal, 2020. 310 s

Opfordring til os alle om at droppe 

kød ved blot ét måltid om dagen, 

for på den måde med individuel 

handling at skabe en fælles kamp 

mod klimaforandringerne. En 

undersøgelse af de tanker og valg, 

klimakrisen stiller os over for.

90

Marshall, Tim

Fanget af geografien
Bilgrav, 2020, 290 s

Geografien har gennem tiderne 

formet historien og styret de inter-

nationale politiske begivenheder 

og været en afgørende faktor i 

menneskets historie. Her ses på de 

geopolitiske forhold i 10 forskellige 

regioner.

Personlig udvikling  
& psykologi

13.17

Thorup Eriksen, Simone

Det er okay at føle
Grønningen 1, 2020. 110 s

En bog om angst i tegninger. 

Består mestendels af illustrationer 

i grå, sort og hvid af et lille spø-

gelseslignende væsen. Til illustra-

tionerne er der korte udsagn som 

"Vær modig! Men nogle gange er 

det modigste at tage masken af" og 

"Man kan godt have ondt i maven, 

selvom man ikke er syg".
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15.2

Ap, Lars

Århsome
Grønningen 1, 2020. 232 s

Om at slå frygten af banen, at finde 

ud af hvornår man sprudler som 

menneske, og at begynde at føle 

sig godt og grundigt "århsome". 

Med eksempler og opgaver, som fx 

at tænke på en situation, hvor man 

har kunnet være 100% sig selv.

15.2

Nielsen, Ole Ditlev

Livseksperimenter
Books on Demand, 2019. 216 s

Guide udi at sige sit job op og for-

følge sine kreative drømme - med 

udgangspunk i forfatterens eget liv.

30.13

Murphy, Kate

Kunsten at lytte til andre
People'sPress, 2020. 308 s

En guide til hvordan man kan for-

bedre sine lytteevner. Bogen sætter 

fokus på vores evne eller mangel 

på samme, til at lytte oprigtigt til 

hinanden og konsekvenserne deraf.

61.36

Sommer, Helle

Du er værd at elske
Helle Sommer, 2020. 188 s

Selvhjælpsbog med perspektiver og 

øvelser til spirituel livsforandring 

og øget selvværd. Lær at skabe en 

stærk og kærlig relation til dig selv, 

og få en ny forståelse af, hvem du 

er, og hvorfor man reagerer uhen-

sigtsmæssigt i visse situationer.

61.36

Stahl, Stefanie

Barnet i dig skal finde et hjem
BF, 2020. 249 s

Selvterapi til voksne, der har et 

såret "indre barn" og dermed et 

skadet selvværd.

Børn & forældre

13.43

Gør dig umage
Sellabook.com, 2019. 326 s

Med udgangspunkt i sportens 

univers ses på samfundsproblema-

tikken med usikre børn, der lider 

af angst og manglende selvtillid. 

Hovedspørgsmålet er: hvordan kan 

vi sammen skabe robuste børn, der 

fungerer, præsterer, trives og lyk-

kes både i modgang og medgang?

Rejser & oplevelser

48

Nedergaard Andersen, Martin

Den triste konge  
og lamaens forbandelse 

mellemgaard, 2020. 285 s

Vilde oplevelser og gode historier 

fra den eventyrlige verden. Bl.a. om 

nomader i Sahara, en nærdødsop-

levelse i Grand Canyon og en tur på 

Death Road i Bolivia.

48.242

Familieferie i Thailand
Thorup de Mylius, 2019. 94 s

En børnefamilie på fem, der har 

rejst meget i Thailand, giver tips til 

gode steder at besøge, overnatnin-

ger og attraktioner.

Danmark rundt

50.26

Engelbreth Larsen, Rune

Danmarks genforvildede natur: 
ord og billeder

Dana, 2020. 304 s

En række danske nationalparker 

hvor naturen genforvildes.

71.63

København på lattergas
Bergiafonden, 2020. 270 s

Den moderne byudvikling i 

København sættes til debat. 

Forfatterne mener, at festen har 

taget overhånd, og at politikerne 

tænker som developere. Med sam-

taler med kulturpersonligheder 

som fx Suzanne Brøgger, Søren 

Ulrik Thomsen, Per Arnoldi og 

Dorte Mandrup.



13

Hus & have

50.1

Goulson, Dave

Den kriblende have
Don Max, 2020. 318 s

Det kribler og krabler i græsplæ-

nen, havedammen, køkkenhaven 

og komposten. Personlig beretning 

om den mirakuløse vrimmel af 

insekter, der findes i pesticidfrie og 

lidt afslappede haver.

63.51

Lake, Selina

Haven med stil
Legind, 2020. 122 s

Hvordan man styler sin have og 

skaber nye spændende rum og 

opholdssteder.

63.54

Grøntsager
Legind, 2020. 121 s

Tips og råd til dyrkning af de ca. 

40 mest gængse afgrøder i haven. 

Om placering, optimale jordforhold, 

forslag til sorter, advarsler om 

mest gængse skadedyr og syg-

domme og så- og høsttidspunkter.

63.54

Schneebeli-Morrell, Deborah

Krydderurter i potter
Legind, 2020. 123 s

Om dyrkning af duftende og deli-

kate krydderurter i små og store 

beholdere for såvel haveejere som 

altandyrkere.

63.61

Dalby, Claus

Cottagehaver og dem, der ligner
Klematis, 2020. 335 s

Om cottagehavestilen, der har sit 

udspring i England i 1800-tallet. 

Claus Dalby har besøgt og foto-

graferet en række haver i Europa 

og USA.

63.8

Lewis, Sarah Wyndham

Plant for honningbierne
Lindhardt og Ringhof, 2020. 143 s

Om honningbier og de planter man 

kan dyrke i sin have for at forsyne 

bierne med den pollen og nektar, 

som de har brug for.

Mad & opskrifter  

64.1

Clemens, Simon

Mit ærlige køkken
Fritid, 2020. 348 s

Mad med korn og tilbehør til brød.

64.10275

Pasta på italiensk
Turbine, 2020. 175 s

En kulinarisk rejse gennem tolv 

italienske regioner fra Turin i 

nordvest til Catania i sydøst. Med 

opskrifter på 50 pastaretter samt 

anekdoter om de italienske byer og 

små lokale restauranter, der besø-

ges. Mange lokale kokke bidrager 

med opskrifter i bogen, og der er 

fotografier af både retter, bylivet og 

køkkenerne.

64.102822

Falastin
Lindhardt og Ringhof, 2020. 351 s

Mere end 100 opskrifter på mål-

tider og smagsoplevelser fra det 

palæstinensiske køkken.

64.11

Rais, Jesper

Stormkøkkenet
Fritid, 2020. 101 s

30 opskrifter, der kan laves på et 

stormkøkken. Med forslag til apps 

til telefonen, samt en oversigt over 

væsentlige regler for færdsel i 

naturen.

64.12

Kager fra hjertet  
- gennem generationer

Engsted, 2019. 179 s

Præsentation af de gamle, klas-

siske kageopskrifter, såsom brade-

pandekager, formkager, lagkager, 

småkager, marengs, tørkager, 

kringler, flødekager, tærter, brød 

og boller og julekager - med små 

historieafsnit mellem opskrifterne.
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64.12

Wærens, Frederikke

Baking moments
Grønningen 1, 2020. 152 s

Kageopskrifter fra Frederikke 

Wærens Instagramprofil.

64.13

Keogh, Michelle

Tørrede lækkerier
Turbine, 2020. 192 s

Sådan får du det bedste ud af din 

dehydrator: alt fra frugtlæder til 

tørret kød.

64.14

Grøn keto
Gyldendal, 2020. 219 s

Opskrifter på morgenmad, frokost, 

eftermiddagsmad, aftensmad, 

samt dressing, dip, snacks, des-

serter og bagværk.

64.14

Pitre, Urvashi

Keto bagning
Legind, 2019. 155 s

Kogebog med opskrifter på brød 

og kager og information om Keto-

livsstilen. Bogens ca. 35 opskrifter 

er inddelt i bagværk, kager samt 

chokolade og konfekt.

64.14

Varney, Nicolai

Ketoliv
Turbine, 2020. 280 s

Grundbog om sundhed og vægttab 

med ketogen diæt, populært kaldet 

keto, inklusive 84 ernæringsbereg-

nede opskrifter.

64.15

Schack, Asta Just

Mit grønne morgenbord
Muusmann, 2020. 249 s

Opskrifter på plantebaseret mor-

genmad inddelt i kategorier som 

f.eks. granola, plantemælk og 

-yoghurt, smoothies, trifli og andre 

glas, smoothie- og yoghurtbowls, 

samt varm grød og vafler og pan-

dekager.

64.15

Mosgaard, Johanne

Vegansk grundkøkken
Politiken, 2020. 263 s

Vegansk grundbog for alle, der 

ønsker enten inspiration til at 

bringe mere grønt ind i køkkenet 

eller helt at gå over til planteba-

seret kost.

64.15

Olvenmark, Hanna

Klimamad
Turbine, 2020. 154 s

Kogebog med opskrifter på over-

vejende veganske/vegetariske 

retter der er klimavenlige, sunde 

og billige.

64.16

Byg din egen madpakke
Kagetid, 2020. 30 tredelte sider

Mangler du inspiration, når der 

skal smøres madpakker? I denne 

bog præsenteres gamle og nye 

klassikere på 3-delte sider, så man 

kan bladre sig frem til en lang 

række forskellige kombinationer. 

Med opskrifter på fx rugbrød med 

forskelligt slags pålæg, wraps, 

müslibarer, frugtspyd m.m.

Krop & ernæring 

61.28

Kirk, Henning

Godt nyt om gamle hjerner
Gyldendal, 2020. 136 s

Om hvordan hjernen udvikles og 

fortsat holdes i gang i den 3. alder, 

og hvorfor det er vigtigt for både 

samfund og individ, at ældre ses 

som en ressource og ikke en byrde.

64.14

Faerber, Jane

Keto på 4 uger
Politiken, 2020. 219 s

Om hvordan keto virker, om den 

såkaldte keto-flu, om gængse 

begynderfejl. Med kostplan til  fire 

uger og 75 opskrifter til døgnets 

tre måltider, samt tabel over 

mængden af kulhydrater i grøntsa-

ger, frugt og nødder.
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Krop & behandling

61.6

Lad os snakke om smerter
mellemgaard, 2020. 327 s

Om at lide af kroniske smerter - 

herunder samfundets syn, diagno-

ser og behandling. Henvender sig 

til smertepatienter og deres pårø-

rende. Kan også med fordel læses 

af fagpersoner på området. Med 

smertehistorier fra blandt andre 

skuespilleren Bodil Jørgensen og 

speedwaykøreren Jan O. Pedersen.

61.6

Geoffroy, Marianne Breds

Ramt af stress
Akademisk Forlag, 2019. 221 s

En bog om stress og hvad man kan 

gøre for at tackle stress, hvis man 

bliver ramt.

61.642

Rasmussen, René

Psykiatri og diagnoser
Politisk Revy, 2020. 167 s

Diskussion af hvad mental sundhed 

er, og hvad en psykisk diagnose 

betyder. Spørgsmål, der berører 

flere og flere i takt med at diagno-

sernes antal øges, da det kræver 

en diagnose for at kunne få en 

behandling i sundhedssystemet.

Sy & strik

64.64

Bauer, Anna

Hønsestrik  
- en kærlighedserklæring

Turbine, 2020. 140 s

Strikkebog med farverige og fanta-

sifulde mønstre. Indeholder enkle 

opskrifter på et antal grundmo-

deller hvor man så komponerer 

sin egen model med mønstre fra 

bogens mønsterbibliotek.

64.64

Danielsen, Annette

Indian dream
Annette D, 2020. 75 s

Strikkeopskrifter på ni sommerblu-

ser til kvinder, med inspiration fra 

det indiske subkontinent, hvilket 

ses i varme farver, tynde garner og 

luftige hul- og strukturmønstre. Til 

erfarne strikkere.

64.64

Babystrik fra Paelas
Turbine, 2020. 135 s

Fokus på retrostrik til de aller-

mindste. 30 opskrifter til piger 

og drenge i alderen 0-3 år. 

Opskrifterne gør brug af en række 

strikketeknikker med forskellig 

sværhedsgrad samt en grundig 

strikkeskole.

64.66

Lerche Johansen, Louise

Broderi - for kreative brodøser
mellemgaard, 2020. 179 s

Hver af de 16 projekt starter med 

en oversigt over de sting og mate-

rialer, man skal bruge, dernæst 

en beskrivelse af projektet og til 

sidst skabeloner. Der afsluttes med 

stingforklaring mv.

Hobby & fritid

74.901

Lecouffe, Justine

10 trin til at tegne mennesker
Turbine, 2020. 128 s

Tegneteknikker til at tegne mænd 

og kvinder, både portrætter og i 

helfigur i forskellige positurer.

76.9

Bie, Mie Møller

Perler hele året
Fritid, 2020. 113 s

Med inspiration i årstidernes skif-

ten kan man lave dekorative per-

lemotiver som forårets kirsebær-

blomster, sommer-is, efterårets 

røde frugter og iskrystaller.
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79.69

Holtze, Gitte

Gå langt!
Momenta, 2020. 215 s

Gode råd inden vandreturen og 

inspiration til alt fra valg af udstyr, 

fysiske og mentale udfordringer og 

strategier til styrketræning og pak-

keanvisninger. Med 24 ruteforslag 

opdelt i længder.

79.97

Henriksen, Gordon P.

Et liv i fisk
Gad, 2020. 236 s

Lystfiskeren Gordon P. Henriksens 

fortællinger om et liv i fiskeriets 

tegn, krydret med inspiration til 

fiskeeventyr i Danmark. Med 44 

opskrifter på fiskeretter.

99.7

Dupont, Michael

DNA og slægtsforskning  
for begyndere

Arkivaren.com, 2020. 72 s

Introduktion og fif til slægts-

forskning ved hjælp af DNA-

undersøgelser.

Sport

79.66

Preuthun, René

Regnbuens forbandelse
mellemgaard, 2020. 175 s

Kan en cykelvindertrøje være for-

hekset? Læs om regnbuetrøjen, 

der uddeles til verdensmesteren 

i professionel landevejscykling og 

de uheld, der ofte følger den. Med 

historien om ikke mindre end 20 

professionelle cykelryttere, der 

har båret trøjen og været forfulgt 

af uheld.

79.65

Ladewig, Jan

Sikkerhed for hest og rytter
Indblik, 2020. 212 s

Tryg i stalden, på folden og under 

ridning.

Musik & kunst

77.096

Parly, Nila

Med dronningen  
i Det Kongelige Teater

Det Kgl. Teater 2020. 327 s

Samtalebog mellem Dronning 

Margrethe II og forfatter Nila 

Parly om dronningens oplevelse 

af udvalgte forestillinger på Det 

Kongelige Teater inden for opera, 

teater og ballet.

Historie

33.181

Amdisen, Asser

En romersk mønt  
og hvad deraf fulgte

Haase, 2020. 221 s

Økonomiens historie i Danmark 

og Europa fra Romerrigets mul-

tikultur over middelalderen og 

den katolske kirkes enorme øko-

nomiske gevinster af monopolet 

på frelsen, enevældens kongers 

"jeg-er-staten"-attitude og til nuti-

dens nationalisme, demokrati og 

kapitalisme.

91.94

Villaume, Poul

Frygtens logik
Gad, 2020. 528 s

Om baggrunden for den kolde krig 

og om konfliktens første faser, fra 

den russiske revolution i 1917 til 

begyndelsen af 1961.

96

Det vidste du heller ikke  
om Danmark

Gyldendal, 2020. 239 s

Anderledes Danmarkshistorie med 

fokus på nogle af de skæve histori-

er og detaljer, som har været med 

til at skabe det Danmark vi kender, 

bl.a. om nordatlantiske besid-

delser, brætspil og andre lege for 

voksne, vikingevask, folkesagn og 

myter, klæder fra udlandet, lokale 

drikke og vandforsyning.
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96.1

Johannessen, Kåre 
Magt og mennesker  
i Danmarks middelalder

Turbine, 2020. 366 s

Kronologisk skildring af de vigtig-

ste begivenheder i middelalderens 

Danmark med præsentation af 

mange af de nye idéer, tanker og 

opfindelser, der nåede Danmark i 

perioden.

96.71

Wium Olesen, Niels

Modstand
Aarhus Universitetsforlag, 2020. 100 s

100 danmarkshistorier om mod-

standsbevægelsen.

96.71

Aagaard, Christian

Bombemål Shellhuset  
og katastrofen ved  
Den Franske Skole

Lindhardt og Ringhof, 2020. 359 s

Fortælling i ord og billeder om 

triumfen d. 21. marts 1945, da 

Royal Air Force-fly tilintetgjorde 

Gestapos danske hovedkvarter i 

Shellhuset i København - og om 

tragedien samme dag, hvor Den 

Franske Skole og et helt boligkvar-

ter på Frederiksberg blev bombet 

ved en fejl.

99.4 Skakke, Jørgen

Skakke, Jørgen

Vietnamkrigen med egne øjne
Skriveforlaget, 2020. 254 s

Dokumentarisk erindringsbog, hvor 

Jørgen Skakke fortæller om den-

gang han som den eneste danske 

journalist i perioder fra 1960-1971 

var reporter hos den amerikanske 

militære overkommando, Military 

Assistance Command Vietnam 

(MACV) i Saigon.

99.7

Andersen, Per

Find din familie
Danske Slægtsforskere, 2020. 218 s

Hjælp til at finde personer og løse 

slægtsgåder fra 1900-tallet og 

frem til i dag. Gennemgår kilder 

og metoder til at lokalisere familie. 

Med 20 virkelige eksempler på 

sager som er blevet løst.

99.94 Rocek

Clemmensen, Jesper

Afhopperne
Lindhardt og Ringhof, 2020. 405 s

Dokumentarisk beretning, primært 

fortalt af Jan Rocek (f. 1924), om 

to jødiske familiers liv og skæbne 

under nazismen, hvor de over-

levede Auschwitz, for bagefter 

at blive fanget bag jerntæppet i 

Tjekkoslovakiet og til sidst undslip-

pe kommunismen via Danmark.

FILM

Nordiske film

Håp
SF Studios, 2020 (120 min.)

Anja får lillejuleaften en diagnose 

på uhelbredelig kræft. Sammen 

forsøger Tomas og Anja af afsøge 

forskellige muligheder for er der 

håb med alternative behandlings-

former? Og kan de i nødens stund 

genfinde kærligheden?

Kollision
Nordisk Film, 2019. (107 min.)

Ægteparret Leo og Olivia er i deres 

livs krise efter flere sammenfaldne 

episoder. De reagerer meget for-

skelligt på hændelserne og i stedet 

for at søge hinanden, går de hver 

sin vej. Midt i det hele befinder 

deres 9-årige datter sig.
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En komikers uppväxt
SF Studios, 2020. (87 min.)

Juha går i 6. klasse, han drøm-

mer om at blive skuespiller og har 

fundet en spinkel plads i hierarkiet 

som klassens klovn. Men ønsket 

om anerkendelse og opmærksom-

hed fra klassens bøller får ham til 

at vende sine bedste venner ryggen 

med fatale konsekvenser.

Manden uden fremtid
Scanbox Entertainment, Soul Media, 2020. 

(49 min.)

Max er en forsikringsmand der er 

meget glad for sin dejlige kone. 

Men Max er også dødeligt syg. En 

forsikringssag får Max til at stifte 

bekendtskab med Aurora - et luk-

sushotel, hvor man kan betale for 

at få hjælp til at dø. Max beslutter 

sig for at tjekke ind. Men kommer 

han til at fortryde det?

Ninna
Mis.Label, 2019. (107 min.)

Skrappe Ninna fra grillbaren bor 

alene med sin søn, der fylder 

18. Nu flytter han hjemmefra og 

har tilmed fået en kæreste. Det 

budskab modtager Ninna meget 

dårligt - han skal simpelthen hjem 

igen, koste hvad det vil! Samtidig 

er hun udfordret af chefen, moren 

på plejehjemmet og en ret pæn og 

rar ny nabo.

Onkel
Angel, Øst for Paradis, 2020. (106 min.)

27-årige Kris lever en rutinepræget 

tilværelse på en sønderjysk gård 

sammen med sin halvinvalide 

onkel, som er afhængig af hendes 

hjælp til driften af gården. Da 

hendes tidligere dyrlægedrømme 

vækkes til live igen, står hun nu 

i dilemmaet mellem ansvaret for 

onklen og sine egne fremtidsøn-

sker.

Udenlandske film

3 kvinder
Mis. Label, Camera Film, 2020. (96 min.)

En kendt iransk filmstjerne får 

tilsendt en selvmordsvideo. En ung 

pige tager sit liv, fordi hun ikke må 

forfølge en drøm om at blive skue-

spiller. Behnaz Jafari er stærkt 

påvirket og får sin instruktørven 

til at køre sig til den lille landsby, 

hvor pigens familie bor.

Doctor Sleep
Twentieth Century Fox Home Entertainment, 

2020. (98 min.) 

Dan Torrance har specielle evner, 

han "shiner". Så møder Dan en 

ung pige der også har specielle 

evner, en ung pige som en mystisk 

sekt er på jagt efter. Jagten ender 

på "Overlook Hotel", hvor Dan 

oplevede noget grusomt som barn.

Freaks
Mis. Label, Noble Entertainment, 2020. 

(100 min.)

Science fiction. Chloe bor alene 

med sin far helt isoleret. Han 

underviser hende i meget specielle 

ting. En dag tager en ismand hen-

de med i sin isbil og trækker sløret 

væk fra hendes øne mht. det liv, 

hujn lever, og så skal der handles.

Giant little ones
Angel, 2020. (93 min.)

Coming of age drama om de to 

populære og pigeglade barndoms-

venner Frenky og Ballas, der opda-

ger at deres forhold måske ikke 

kun er platonisk. Det vender op og 

ned på deres tilværelse.
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Judy
Universal Sony Pictures Home 

Entertainment, Nordic Scanbox 

Entertainment Denmark, 2020. (113 min.)

Den karismatiske stjerne Judy 

Garland har arbejdet hårdt og 

disciplineret i flere årtier. Midt 

i livet er hun tæt på at være 

udbrændt, men hun siger alligevel 

ja til en række shows i London. 

Det bliver den endelige deroute 

for Judy.

Le Mans '66
Twentieth Century Fox Home Entertainment, 

2020. (2 t., 32 min.)

Hjerteproblemer stopper racer-

køreren Carroll Shelbys karriere, 

men han kommer på banen igen, 

da Ford Motor Company ønsker at 

udkonkurrere den italienske gigant 

Ferrari i det legendariske Le Mans-

løb med den ultimative racerbil. 

Men der skal også være en særlig 

type mand bag rattet!

Midway
Noble Entertainment, Mis. Label, 2020.  

(2 t., 18 min.)

Syvende december 1941 angriber 

japanske styrker den ameri-

kanske base på Pearl Harbor. 

Efterfølgende planlægger ame-

rikanerne en måde de kan gøre 

gengæld på. Det bliver til slaget 

ved Midway.

The operation
Soul Media, Take One, 2020. (107 min.)

Brasilien, 2010-2015. 

Efterforskeren Ivan og hans team 

engageres i "Operation Carwash", 

der starter med afsløring af narko-

tika og hvidvask, men efterhånden 

også løfter sløret for korruption 

og bestikkelse af politikere på alle 

niveauer - organiseret i et gen-

nemført netværk.

Terminator - dark fate
Twentieth Century Fox Home Entertainment, 

2020. (2 t., 8 min.)

En dræber fra fremtiden sendes 

tilbage til nutiden for at slå en 

kommende oprørsleder ihjel. Men 

heldigvis får kvinden hjælp fra en 

soldat fra fremtiden - og de møder 

også et par kendte ansigter fra 

fortiden.

Zombieland - double tap
Universal Sony Pictures Home 

Entertainment Nordic, 2020. (95 min.)

Tallahassee, Columbus, Wichita 

og Little Rock har forskanset sig 

fra zombierne i Det Hvide Hus. Da 

Little Rock og Wichita får nok af 

det stillestående liv og stikker af, 

må de to resterende igen drage ud 

på landevejene.

SPIL 

Final fantasy VII - remake
Square Enix, 2020. PS4

Rollespil. Nyfortolkning af første 

del af det legendariske "Final 

Fantasy VII". Lejesoldaten Cloud 

deltager i et bombeangreb mod 

en reaktor i industribyen Midgar 

sammen med terroristgrup-

pen Avalanche. Efter et vellykket 

angreb befinder gruppen sig i en 

by, som er smadret til ukende-

lighed.

Remnant - from the ashes
THQ Nordic, 2020. PS4

Actionspil. Action-RPG. Spillet 

foregår i en moderne tidslinje, 

hvor Jorden i de sidste 1000 år 

har været overtaget af en uhyrlig 

ikke-jordisk race kaldet The Root. 

I denne post-apokalyptiske verden, 

skal du nedkæmpe stribevis af 

sære væsener og benhårde boss-

monstre.
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