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BØGER

Danske romaner

Karmark, Kim

En mand af få ord
Byens, 2000. 188 s

Hvilke oplevelser står stærkest og 

betyder mest i et menneskeliv? 

En almindelig mand fortæller om 

fire episoder i sit liv, der har været 

med til at forme ham som person 

og mand.

Livingstone, Caroline

Brak
People'sPress, 2000. 244 s

Da mormoren dør, må Christine 

tage fra København til Annisse 

for sammen med sine onkler at 

planlægge bisættelsen og rydde op 

i mormorens efterladte ting. I fami-

liealbummene søger hun efter svar 

på familiens hemmeligheder.

Lykke, Nina

Næste!
Gyldendal, 2000. 313 s

Elin bor med sin mand Aksel i 

et intellektuelt og småborgerligt 

kvarter i udkanten af Oslo. Elin lig-

ger på sofaen og drikker vin, mens 

Aksel står på ski, og det går egent-

lig meget godt, indtil Elin møder 

ungdomskæresten Bjørn.

Løwe, Lippen

Spejldansen
Forfatterskabet.dk, 2019. 376 s

En række kvinders skæbne væves 

sammen, selvom de er fra forskel-

lige tidsaldre.

Stormgaard, Jørgen

Fortællersken
Apuleius' Æsel, 2000. 235 s

Fortællersken er en kvinde, 

Andrée, som sidder på bænke 

rundt omkring i Paris og fortæller 

gribende historier. En dag møder 

hun den unge nordmand, Hans, og 

snart er det Hans som fortæller og 

Andrée som lytter.

Voetmann, Harald

H.C. Andersens  
Quarantaine-Dagbog

Gyldendal, 2000. 139 s

Da H.C. Andersen, under corona-

krisen, vil aflevere papirklip til de 

kongelige børn, begiver han sig 

på en fodrejse fra sit kammer i 

Nyhavn til Amalienborg, med et 

kort ophold ved Magasin for at 

købe håndsprit.

Digte

Neutzsky-Wulff, Erwin

Digte
Det Poetiske Bureau, 2000. 67 s

Rimede digte på klassiske vers om 

bl.a. græsk og nordisk mytologi, 

naturen, livet, døden og kærlig-

heden.

Poulsen, Peter

99 digte
Lindhardt og Ringhof, 2000. 123 s

Udvalgte digte fra 50 års forfat-

tervirksomhed. Om menneskelivet 

som det udfolder sig.

Udenlandske romaner
 

Ben Jelloun, Tahar

Søvnløs
Arvids, 2000. 231 s

En drejebogsforfatter, som lider 

af søvnløshed, opdager, at han 

ved at slå et menneske ihjel har 

optjent søvnbonuspoint. Problemet 

er bare, at han hurtigt løber tør 

for points og må se sig om efter 

nye ofre.
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Hoffman, Alice

Vi fulgte skildpadderne
Valdemar, 2000. 393 s

Rachel tvinges ind i et ægteskab 

med en ældre mand, som dør 

efter få år. Hun falder for en fransk 

slægtning, og det lidenskabelige 

forhold resulterer i sønnen Camille 

Pissarro, som bliver en af impres-

sionismens grundlæggere.

Mackintosh, Clare

Når det er slut
Aronsen, 2000. 405 s

Pip og Max er forældre til den lille 

kræftsyge dreng, Dylan. De var 

lykkelig gift, men sønnens sygdom 

æder sig ind på ægteskabet. Det 

går helt galt, da de bliver uenige 

om en livsforlængende kræftbe-

handling.

Morris, Heather

Cilkas rejse
Aronsen, 2000. 388 s

2. del af: Tatovøren fra Auschwitz

Cilka overlever Auschwitz, da kom-

mandanten knytter hende til sig. 

Denne favorisering sikrer hendes 

overlevelse, men da russerne 

befrier lejren, anklager de hende 

for at være kollaboratør. Det bety-

der, at Cilka på ny ender i fangen-

skab, denne gang i en Gulag-lejre 

i Sibirien.

Steel, Danielle

Himlens helte
Lindhardt og Ringhof, 2000. 246 s

Fly A321 er på vej fra New York til 

San Francisco, mens et postkort 

med en ildevarslende besked bliver 

fundet i JFK-lufthavnen. Er det en 

tilfældighed, at Golden Gate-broen 

er afbildet på postkortet?

Kærlighed  
& underholdning

Caplin, Julie

Den lille café i København
Turbulenz, 2000. 412 s

Kate Sinclair arbejder med PR i 

London. Hun blive snydt for en for-

fremmelse, men får i stedet chan-

cen for at promovere København og 

den danske hygge for 5 uregerlige, 

engelske journalister og bloggere.

Heywood, Carey

Hjem til stjernerne
Palatium, 2000. 309 s

Ejendomsmægleren Abby skal 

finde et hus til Spencer, som hun 

ikke har set siden high school. Han 

er gået fra nørd til superlækker 

astronom, men tør ikke tro på, at 

skolens populære pige nu er inte-

resseret i ham.

Holmström, Heléne

I frit fald
Flamingo, 2000. 376 s

Charlotte har kæmpet for at ryste 

barndommens mobning af sig og 

er nu advokat på et af Stockholms 

mest ansete advokatkontorer. Da 

hun møder den lækre bæredyg-

tighedsforkæmper, Ignacio, ved 

hun ikke, at de snart skal mødes 

i retten.

Johns, Ana

Kvinden i den hvide kimono
Jentas, 2000. 331 s

To kvinder er på trods af adskil-

lelse af oceaner og flere årtier 

uløseligt forbundet af hemmelig-

hederne imellem dem. En kær-

lighedsroman om valg, fravalg og 

store beslutninger.

Lester, Natasha

Den franske fotograf
Strawberry, 2000. 475 s

I 1942 sendes den amerikanske 

fotomodel Jessica May til Europa 

for at dække krigen i tekst og foto-

grafier. Den australske museum-

sarbejder D'Arcy Hallworth rejser 

i 2004 til Europa for at nedpakke 

en samling berømte fotografier. 

Det bliver hurtigt mere end en 

rutineopgave, og en dybereliggende 

historie åbnes på foruroligende vis.
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McFarlane, Mhairi

Hvis bare du var min
HarperCollins Nordic, 2000. 399 s

36-årige Laurie har været sammen 

med sin kæreste i 18 år. Han for-

lader hende pludseligt og gør sin 

nye kæreste gravid. Et falsk forhold 

og nogle opstillede billeder på de 

sociale medier kan vel genetablere 

Lauries stolthed?

Paris, B. A.

Dilemma
Jentas, 2000. 318 s

Op til Livias runde fødselsdagsfest 

gemmer Adam og Livia begge 

på en hemmelighed, der vedrø-

rer deres datter. Afsløringen af 

den ene vil udløse fortvivlelse, 

hvorimod den anden er ment 

som en glædelig overraskelse. 

Hemmelighederne lukker sig kata-

strofalt om selve festen.

Säfstrand, Caroline

Villa Havbrise
Strawberry, 2000. 359 s

Sophie har drøn på karrieren i 

Berlin. Men da hendes mor dør, 

må hun rejse hjem til Sverige for 

at overtage en uventet arv. Villa 

Havbrise er et forfaldent badehotel, 

som gemmer på både dystre hem-

meligheder og ro for sjælen.

Thorne, Sally

Min bedste fjende
People'sPress, 2000. 392 s

Lucy og Josh er kolleger og kan 

ikke udstå hinanden. Da en for-

fremmelse stilles i udsigt til én af 

dem, bliver deres forhold forvær-

ret. Eller gør det? Måske er der 

ikke langt fra had til kærlighed.

Thorogood, Anne

Hvis jeg falder
People'sPress, 2000. 333 s

Hannah har sat sit liv på pause 

efter hendes far har fået en hjer-

neblødning. Nu arbejder hun i 

familiefirmaet og hjælper med at 

passe faderen om aftenen. Men en 

dag slår den karismatiske engel-

ske forretningsforbindelse William 

benene væk under hende.

Thorogood, Anne

Ramt af dig
People'sPress, 2000. 342 s

2. del af: Hvis jeg falder

Danske Christel er flyttet til 

England, hvor hun arbejder i ejen-

domsbranchen. Efter en uheldig 

affære med chefen bliver hun fyret. 

Hun finder hurtigt et andet job, 

men er det dumt at begå den sam-

men fejltagelse igen? 

Historiske romaner
 

Juhl, Pernille

Helenes krig
People's Press, 2000. 287 s

Historisk roman om unge stu-

derende der involveres i den 

danske modstandsbevægelse. 

Jurastuderende Helene Brandt 

bliver sammen med studievenin-

den Jonna aktive medlemmer af 

Kannibalgruppen. Her vokser den 

ulovlige uddeling af flyveblade i 

løbet af et par år til dødsensfarlige 

snigskytteopgaver.

Reimann, Palle

Lysbringersken
Kraka, 2000. 332 s

Danmark 1484. Jordemoderen 

Aslaug lever i en vestjysk domkir-

keby sammen med Hans Smed 

og hans fem børn. Men da pavens 

udsendte, inkvisitoren Augustin 

Valle, kommer til byen forandres 

alt, og for flere af egnens kvinder 

bliver det nu en kamp på liv og 

død.
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Winther-Schmidt, Peter

Til rigets bedste
Valeta, 2000. 561 s

Frederik Lassen kommer til 

København i 1845 for at studere 

jura. Han skal bo hos noget familie 

og kommer til at mærke den vold-

somme brydningstid på egen krop. 

Enevældens støtter kæmper råt 

og brutalt mod de spirende demo-

kratirøster.

Familie- og  
slægtsromaner

Montefiore, Santa

Biavlerens datter
Turbulenz, 2000. 380 s

Amerikanske Trixie er faldet for en 

tilrejsende engelsk musiker og har 

tænkt sig at følge ham til verdens 

ende. Men hendes bekymrede 

forældre, er bange for, at hun vil 

opleve samme store sorg, som 

fik dem til at forlade England for 

mange år siden.

Quinn, Julia

En uventet forelskelse
People'sPress, 2000. 365 s

Familien Bridgerton 2

Den unge greve Anthony 

Bridgerton er kendt for sin hang til 

smukke kvinder. Da han beslutter 

sig for at finde en hustru, går han 

efter den smukke Edwina. Men 

det bliver hendes mere ordinære 

storesøster, Kate, der optræder i 

hans drømme.

Fantasy & vampyr
 
Ward, J. R.

Skæbnens kys
Tellerup, 2000. 283 s

Paradise har levet et beskyttet liv 

som medlem af vampyrernes adel. 

Men nu har hun endelig fået lov til 

at gå til optagelsesprøve i Black 

Dagger Broderskabets trænings-

program. Mon hun slipper levende 

derfra?

Spænding
 
Burke, Alafair

Måske uskyldig
Gad, 2000. 298 s

Forsvarsadvokaten Olivia Randall 

skal forsvare sin tidligere kæreste 

Jack, som er tiltalt for mord. Meget 

peger på Jack som morderen, 

men Olivia er overbevist om hans 

uskyld. Tvivlen nager. Er der nogen, 

der har lagt en udspekuleret fælde 

for ham eller er Jack skyldig?

Cole, Daniel

Bødlen
Hr. Ferdinand, 2000. 408 s

En række brutale mord begås og 

kriminalkommissær Baxter udlå-

nes til New York politi, da mordene 

ligner en opfølgning på kludeduk-

kemordene.

Dionne, Karen

Den onde søster
Lindhardt og Ringhof, 2000. 312 s

Rachel har i 15 år isoleret sig selv 

på et psykiatrisk hospital, da hun 

er overbevist om, at hun er skyld 

i sine forældres død. Men en dag 

præsenteres hun for nye oplysnin-

ger. Måske var det slet ikke hende?

Winslow, Don

Nedbrud
HarperCollins Nordic, 2000. 473 s

Noveller. Politifolk, surfere, nar-

kobaroner, tidligere detektiver og 

mennesker på kanten er alle med 

til at drive seks eksplosive krimino-

veller op i et højt gear med masser 

af action.
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Dansk spænding

Kaarsted, Thomas

Steder tiden har glemt
Olga, 2000. 370 s

Efter en nedtur bliver psykologen 

Conor Becker inddraget i en sag, 

hvor en lille dreng forsvinder spor-

løst. Han bliver rystet i sin grund-

vold, da resterne af hans egen lil-

lebror, som forsvandt i 1979, bliver 

fundet kort efter.

Wolf, Inger

Hævnen
People's Press, 2000. 363 s

Brandefterforskeren Klara og hen-

des kollega og kæreste, Sebastian, 

sendes til Lycksele hvor en 8-årige 

pige er forsvundet og hendes 

forældre brutalt myrdet. Der kan 

trækkes tråde til Klaras bortførelse 

som barn, og hun må nu til bunds 

i sagen.

Nordisk spænding

Isaksen, Jógvan

Dødninge danser på sandet
Marselius, 2000. 239 s

Krimiserien med: Hannis Martinsson ; 7

Et lænket lig findes i vandkanten 

på en nordlig ø på Færøerne, 

og journalisten Hannis erindrer 

svagt en lignende sag. Bag poli-

tiets ryg går han i gang med at 

løse sagen, der viser sig at have 

bund i en grum tid i Færøernes 

historie.

Jansson, Anna

Rædslens fanger
People'sPress, 2000. 345 s

Kriminalinspektør Maria Wern 

kæmper både på arbejde og i 

hjemmet. Björn har smidt en bom-

be i deres forhold, samtidig med 

at hun skal forsøge at opklare et 

mystisk mord på en lokalpolitikers 

kone. I skyggerne lurer en profeti 

om jordens undergang.

Skördeman, Gustaf

Geiger
Hr. Ferdinand, 2000. 425 s

Tv-personligheden "Farbror 

Stellan" findes dræbt i sit hjem, 

og ingen kan finde hans kone. 

Politibetjenten Sara Nowak kender 

familien og involverer sig i efter-

forskningen. Den fører hende på 

sporet af koldkrigsspioner, skjulte 

dobbeltliv og en mørk hemmelig-

hed fra hendes egen barndom.

Tegneserier 

Aymond, Philippe

For statens skyld
Zoom, 2000. 46 s

Lady S. er havnet i et kvinde-

fængsel, anklaget for mordet på 

lejemorderen Lioba Dubrovna. Men 

skjulte kræfter arbejder på at få 

hende ud. Flugten arrangeres dog 

ikke for hendes blå øjnes skyld, og 

hun opdager hurtigt, at man nemt 

kommer fra ét fængsel til et andet.

Bech, Sussi

Ørsted - han satte strøm  
til verden

Eudor, 2000. 80 s

Biografisk gennemgang af H.C. 

Ørsteds liv, der bl.a. med opda-

gelsen af elektromagnetismen 

og et væld af nye fysiske termer 

har givet ham status som en af 

Danmarks største bidragydere til 

fysikken.

Nury, Fabien

Katanga
Faraos Cigarer, 2000. 65 s

Bind 3: Desillusion

Tegneserie om forsvundne diaman-

ter, lejesoldater, kamp om besid-

delse af minedrift og politisk kor-

ruption, i det borgerkrigshærgede 

Congo i 1960.
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Uthaug, Maren

Kærlighed
Lindhardt og Ringhof, 2000. 130 s

Tegninger og pointer om kærlig-

heden. Hovedpersonen er hverken 

særlig sød, venlig eller omgæn-

gelig - til gengæld er hun nem at 

spejle sig i.

Uthaug, Maren

Livet
Lindhardt og Ringhof, 2000. 130 s

Tegninger og pointer om Livet, for-

stået helt bredt. Her er tegninger 

om næsten alt, og man sætter sig 

nemt i hovedpersonens sted.

Biografier  
& erindringer 

99.4 Bechshøft, Ebba Tramp

Bechshøft, Gitta

Tante Ebba og revolutionen
Historia, 2000. 236 s

Om Ebba Tramp Bechshøfts 

(1885-1963) liv og oplevelser under 

den russiske revolution, som hun 

oplevede på nært hold og hvor hun 

hjalp en række sønderjyske krigs-

fanger ud af det russiske kaos.

99.4 Benjamin, Marina

Benjamin, Marina

Overgangen
People'sPress, 2000. 256 s

Hvad gør en kvinde, når overgangs-

alderen sætter ind, både fysisk 

og mentalt? Forfatteren (f. 1964) 

vælger at omfavne denne mile-

pæl i livet med en selvbiografisk 

reflekterende analyse af kroppens 

og sindets udfordringer samt den 

kulturelle opfattelse af kvinder i og 

efter klimakteriet.

99.4 Heiða Guðny Ásgeirsdóttir

Steinunn Sigurðardóttir

Heiða
Klim, 2000. 291 s

Mød en islandsk fårebonde af en 

ganske ekstraordinær støbning. 

Heiða Ásgeirsdóttir kan skrive 

model, politibetjent, bonde, dyreel-

sker, miljøforkæmper og lokalpo-

litiker på sit visitkort. Men først og 

fremmest arbejder hun med jorden 

og dyrene, som man har gjort i 

århundreder på Island.

99.4 Hjejle, Iben

Er der en voksen til stede?
Lindhardt og Ringhof, 2000. 166 s

Samtalebog med Iben Hjejle og 

Signe Lindkvist om livet, døden og 

alt derimellem. Bl.a. om alt det, 

der følger med af ansvar, men 

også glæder og frihed, ved at blive 

voksen.

99.4 Koch, Jens P.

Rendboe, John

Jens P. Koch
Historia, 2000. 224 s

Portræt af byggemesteren og 

ildsjælen Jens P. Koch (1917-1996) 

der byggede mere end 10.000 huse 

til rimelige priser i Danmark og 

ændrede vores måde at bo på.

99.4 Pjedsted Salomonsen, Arne

Pjedsted Salomonsen, Arne

Hippierejsen
Gad, 2000. 308 s

I 1967 rejser Arne Pjedsted 

Salomonsen (f. 1946) sammen med 

to kammerater til Afghanistan og 

Indien. Med på turen har de store 

tanker om en bedre verden og en 

masse euforiserende stoffer. Det 

bliver en rejse, som præger og 

forandrer ham resten af livet. Både 

på det personlige plan og som bil-

ledkunstner.

99.4 Nørholt, Lars

Vorre, Nicolaj

Bag lyset
People'sPress, 2000. 291 s

Historien om én af danmarkshisto-

riens største erhvervsskandaler, 

hvor erhvervsmanden Lars Nørholt 

i april 2020 fik 7 års ubetinget 

fængsel for at have svindlet for 634 

millioner kroner.
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Fra virkelighedens 
verden 

34.31

Emilie Meng-mysteriet
People'sPress, 2000. 435 s

Reportagebog om en af de mest 

omfattende drabssager i nyere tid. 

Den 17-årig pige, Emilie Meng, for-

svinder i 2016 på vej hjem efter en 

bytur med nogle veninder. Politiets 

efterforskning gennemgås minu-

tiøst fra dag 1 til dag 1127 efter 

Emilies forsvinden.

34.38 

Carreyrou, John 

Ondt blod
Memoris, 2000. 345 s

Den unge iværksætter Elizabeth 

Holmes (f. 1984) bliver i starten 

af 00'erne Silicon Valleys darling, 

indtil det viser sig at hendes firma 

Theranos er et luftkastel, der sny-

der med blodprøveapparater for at 

få kontrakter i hus med medicinal-

giganterne.

99.4 Mikkelsen, Mie

Mikkelsen, Mie

Jeg har da tænkt mig at blive 90
Linje H, 2000. 230 s

Mie er på barsel, da hun finder en 

knude i sit bryst. Hun har kræft, 

og livet tager en voldsom drejning. 

Men Mie er en sand fighter, der 

kæmper sig gennem flere tilbage-

fald, mange kriser, både personligt 

og i forhold til kæresten.

Tanker & refleksioner 

15

Hartling, Ole J.

Den 8. dødssynd
Eksistensen, 2000. 113 s 

Ole Hartling påpeger, at det er som 

om man i dag har givet den største 

af de syv dødssynder, hovmodet, 

frit spil. Alting handler om selv-

værd, stolthed, selvrealisering og 

benchmarking. Ole Hartling argu-

menterer for, at man kan tale om 

endnu en synd, nemlig "tingsliggø-

relsen af andre mennesker".

15.2

Fremtidssans
Gyldendal, 2000. 236 s

Guide, som ved hjælp af compu-

terspillets sprog og redskaber 

opfordrer til at fange fremtiden og 

de trends, der har potentiale til at 

ændre tilværelsen! Læseren sæt-

tes i situationer, hvor de stillede 

opgaver kun kan løses ved kontinu-

erlig læring og træning af selvind-

sigt. Beskrivelse af de forskellige 

levels, karakterer og modes som 

følger spillet.

22

Gotfredsen, Sørine

Som Sørine læser Bibelen
Bibelselskabet, 2000. 260 s

Sognepræst og debattør Sørine 

Gotfredsens personlige introduk-

tion til Bibelen med tråde til hen-

des eget liv og samfundsdebatten. 

Hun genfortæller de vigtigste dele 

af Bibelen og spejler historierne i 

samtiden og i forholdet til veninden 

Rose, som ikke deler hendes livs-

opfattelse.

Samfund & videnskab 

19

Bendixen, Theiss

Skeptisk
FADL, 2000. 277 s

Tag videnskaben i hånden og bliv 

bedre til at tænke kritisk. Slip 

følelserne og lad fornuft og skepsis 

råde!
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30.11

Mehlsen, Camilla 

Homo futura
Dafolo, 2000. 217 s

Et bud på hvordan børn og unge 

bedst muligt bliver klar til en 

digital tidsalder på godt og ondt. 

Præsenterer 7 afgørende kompe-

tencer for fremtidens mennesker: 

koncentration, kommunikation, 

kollaboration, kritisk tænkning, 

kreativitet, kuriositet og karakter-

dannelse.

30.11

Žižek, Slavoj

Pandemi!
Politisk Revy, 2000. 123 s

Politisk analyse af samfundets 

fremtidsudsigter set i lyset af 

coronakrisen, der vil afstedkomme 

behovet for en ny form for kom-

munisme

30.13

Byrnit, Jill

Grøn af misundelse og andre 
fortællinger om det moderne 
menneskeliv

Plurafutura, 2000. 142 s

24 refleksioner over udfordringerne 

i det moderne menneskeliv, hvor 

mennesket befinder sig i et kryds-

felt mellem følelser, instinkter og 

nutidige modernitetskrav.

33.19

Mantoni, Tue

Samfundskontrakten
Life Publishing, 2000. 191 s

Diskussion med nogle af Danmarks 

mest succesrige iværksættere og 

ledere om hvad der skal til for at få 

virksomheder til at opstå, trives og 

vokse i Danmark, samt hvordan vi 

efterlader et bedre samfund til de 

kommende generationer.

55.8

100 myter om vejr og klima
FADL, 2000. 262 s

Kan gigtpatienter fornemme 

et vejrskifte i knæet? Er elbiler 

miljøvenlige? Er der overhovedet 

global opvarmning? Få svar på 100 

spørgsmål om vejr og klima fra to 

eksperter. For alle der vil forstå 

vores blå planet lidt bedre.

71.9

Sim, David

Blød by
Strandberg Publishing, 2000. 234 s

Om menneskevenlig arkitektur og 

byplanlægning, hvor den bløde by 

sætter bekvemmelighed, tryghed 

og nærhed i højsædet.

96.8

Skou, Kaare R.

Blå vinter
Momenta, 2000. 515 s

Politisk journal over den borgerlige 

VLAK-regering, 2016-2019 med 

Lars Løkke Rasmussen i spidsen.

Job & ledelse
 
60.108

Test dine ideer
Gyldendal Business, 2000. 348 s

Håndbog med 44 eksperimenter, 

som hjælper dig til at teste dine 

idéer, og måske gøre dem endnu 

bedre, inden du søsætter dit iværk-

sætterprojekt.

Personlig udvikling  
& psykologi
 

13.1

Tanggaard, Lene

Det kreative nej
Akademisk Forlag, 2000. 157 s

Forfatteren ser på hvordan afvis-

ninger opleves. For læsere der 

gerne vil blive klogere på, hvordan 

afvisninger kan bruges positivt, fx i 

en kreativ proces.
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30.13

Homo Solidaricus
Filo, 2000. 166 s

Et opgør med myten om det egoi-

stiske menneske.

61.36

Dahl, Charlotte Adserballe

Når sindet er principfast
mellemgaard, 2000. 187 s

Guide til at bane sig vej gennem de 

mange tilbud og anbefalinger, som 

vores hverdag er fyldt med, således 

at man ved at finde sin egen per-

sonlige retning og livsstil ruster sig 

til at navigere bedre i livet.

61.36

Livet har dig
Sundt Samarbejde, 2019. 244 s

Om hvordan menneskets sind 

virker efter de tre psykologiske 

principper: "at vi tænker", "at vi 

er bevidste" og "at vi er i live". 16 

bidragsydere fortæller om hvordan 

mødet med principperne har givet 

dem indsigt i hvordan sind og 

psyke fungerer.

61.549

Ortner, Jessica

Skab varig forandring med EFT
Borgen, 2000. 288 s

EFT, emotionel frihedsteknik, 

kombinerer den gamle kinesiske 

lære om meridianer med moderne 

psykologi og positive bekræftelser. 

Metoden går ud på at man banker 

let på bestemte punkter på krop-

pen baseret på tesen om at nega-

tive følelser er resultatet af forstyr-

relser i kroppens energisystem.

Mest for kvinder
 
15.2

Korsgaard, Mette

Allerkæreste veninde
Grønningen 1, 2000. 158 s

Med udgangspunkt i Mette 

Korsgaards (f. 1958) egne erfarin-

ger med veninder, perspektiverer 

hun kvinders forhold til veninder 

igennem livet.

61.26

Bech, Charlotte

Klargør kroppen før graviditet
Muusmann, 2000. 320 s

Program med 10 trin til at optime-

re den generelle sundhed, mænd 

såvel som kvinder, så man øger 

muligheden for at få et sundt barn. 

De 10 trin tager udgangspunkt i 

naturlige behandlingsmetoder, 

som kost, livsstil, motion, yoga, 

meditation og Ayurveda.

Børn & forældre
 

13.43

Guide til en god start på livet
Institut for Relationspsykologi, 2000. 168 s

Introduktion til ICDP for forældre.

61.38

Madro
Politiken, 2000. 189 s

Til forældre og fagfolk, der ønsker 

ny viden om måltider og madstress.

68.07

Orellana, Sif

Efter skoletid
Tinkerbell, 2000. 96 s

Idéer til krea-projekter, snacks 

og nemme bageopskrifter, børn 

og deres familier kan hygge sig 

med efter skoletid, i weekender 

og ferier.

79.41

Kjær, Jan

Hjælp! Spillet ta'r mit barn
Agama, 2000. 142 s

Inspiration til gode spilvaner i 

hjemmet.



11

79.41

Kort & godt om børn & gaming
Dansk Psykologisk Forlag, 2000. 111 s

Vejledning om om børn og gaming, 

som henvender sig til forældre og 

andre voksne.

Rejser & oplevelser 

42.7 Mont Blanc

Belvedere Christensen, Bo

Mont Blanc 

Books on Demand, 2020. 300 s

Forfatteren fortæller om de mange 

veje til toppen af bjerget og de 

mennesker, der - tit med livet som 

indsats - åbnede disse muligheder 

for os andre, krydret med forfat-

terens egne historier og bjergets 

historie.

48.22

Stender, Poul Joachim

Jesus trip
Eksistensen, 2000. 178 s

En guidet pilgrimstur til "Den 

helliges Land" ved præsten og rej-

selederen Poul Joachim Stender, 

der fører dig gennem det land, 

der rummer og favner verdens tre 

monoteistiske religioner. Med tan-

ker til fordybelse og henvisninger 

til bibellæsning.

48.234

Belvedere Christensen, Bo

Himalaya - verdens tag
Books on Demand, 2000. 592 s

Forfatteren, som er en erfaren, 

dansk bjergbestiger, fortæl-

ler historisk om bestigning af 

Himalayas bjerge - godt krydret 

med egne oplevelser.

48.234

Kragh, Rasmus

Egotrip
Lindhardt og Ringhof, 2000. 254 s

I maj 2019 blev Rasmus Kragh 

(f. 1989) den første dansker, der 

besteg Mount Everest uden brug 

af kunstig ilt. I denne bog fortæller 

han om vejen til verdens tag, om 

forberedelserne og om turen op ad 

bjerget - men også om den nedtur, 

der ramte ham, da han kom hjem.

71.827 Paris

Follett, Ken

Notre Dame
Gyldendal, 2000. 106 s

Om Notre-Dames historie og 

betydning, både faktuelt og kultur-

historisk.

98.671

Christensen, Christian

Tempeljægeren
Turbine, 2000. 444 s

Fra 1990-2013 gennemførte med-

lem af Eventyrenes Klub Christian 

Lygum Christensen (f. 1957) i alt 

11 ekspeditioner ind i Guatemala. 

Dette er den humoristiske og til 

tider barske fortælling om kampen 

for at finde uopdagede mayabyer i 

en ufremkommelig jungle i et far-

ligt og borgerkrigshærget land.

Danmark rundt 

46.37 Kastellet

Andersen, Finn

Kastellet under besættelsen
Frihedsmuseets Venners Forlag, 2000. 179 s

Historien om hvordan tyskerne 

anvendte Kastellet som kaserne 

under 2. verdenskrig, og hvordan 

de prægede det.

646.4 Gendarmstien

Conrad, Ulla

Gendarmstien
Hovedland, 2000. 144 s

84 km vandring langs den dansk-

tyske grænse.
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46.4 Himmelbjerget

Pihl, Roger

Kunsten at bestige 
Himmelbjerget

Haase, 2000. 255 s

Om Himmelbjerget og den nærme-

ste omegn. Et portræt af den store 

sagnomspundne bakke mellem Ry 

og Silkeborg. En vandring opad på 

sporet af de mange historiske og 

mytologiske begivenheder, der har 

udspillet sig netop her.

46.4 Kronborg

Kronborg bag facaden
Get Ajour, 2000. 304 s

Om Kronborg Slot bag facaden. 

Om 14 mennesker der arbejder på 

Kronborg, efterfulgt af korte histo-

riske fortællinger.

46.4 Mols Bjerge

Baklund, Kari

100 hemmelige oplevelser i 
Nationalpark Mols Bjerge

Skrift & Tale, 2019. 135 s

En gennemgang af 100 "hemme-

lige" seværdigheder på det sydlige 

Djursland.

46.4 Sønderjylland

Sønderjylland
Lindhardt og Ringhof, 2000. 332 s

I ord og billeder tegnes et portræt 

af det særligt sønderjyske. Blandt 

bogens kendte skribenter med 

sønderjyske rødder er bl.a. Hans 

Jørgen Bonnichsen, Bertel Haarder 

og Søren Ryge Petersen, som 

bidrager med oplevelser og minder 

fra deres opvækst i grænselandet.

46.4 Sønderjylland

Østerlund, Mona

111 steder i Sønderjylland og 
Slesvig som du skal se

Frydenlund, 2000. 230 s

Rejseguide med 111 ideer til skæve 

og usædvanlige steder at besøge i 

Sønderjylland og Slesvig-Holsten.

50.264 Thy

Christensen, Niels Erik

Vandreture i Nationalpark Thy
Danpress, 2020. 59 s

Vandreruter i Nationalpark Thy 

med angivelse af GPS-koordinater 

til startstedet, tilkørsel, længde og 

tid, markering, terræn,  rutebeskri-

velse samt kort, der viser ruten.

50.264 Vadehavet

Gregersen, Jens

Det store Vadehav
Gad, 2000. 238 s

Beskrivelser og akvareltegninger 

af landskaber, planter og dyr 

ved Vadehavet, fra Den Helder 

i Holland til Blåvands Huk i 

Danmark.

57.06

Mollerup, Lene

Klosterhaven ved Øm
Turbine, 2000. 279 s

Om klosterhaven ved Øm Kloster 

og dens historie fra den i 1172 blev 

grundlagt af en gruppe munke, der 

de næste 400 år indførte planter 

sydfra og anvendte dem på grund 

af deres medicinske og helbre-

dende egenskaber. Med herbarium 

over klosterhavens 80 planter, som 

de kan opleves i dag.

64.95

Christiansen, Jesper

Fyrtårnet
Dafolo, 2000. 181 s

Om den historiske flytning af 

Rubjerg Knude Fyr i august 2019 

fortalt gennem tekst og billeder. 

Kjeld Pedersen, bedre kendt som 

Murer-Kjeld, satte en stor red-

ningsaktion i værk for at redde 

fyret fra at ende i havet.
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65.909

Søfartshistorier
Gad, 2000. 296 s

Om Danmark som søfarts- og 

handelsnation med beskrivelser 

af søfartens betydning for landets 

udvikling og internationale forbin-

delser.

Natur & dyr 

58.443

Sommerfuglehave
Gyldendal, 2000. 231 s

Informativ guide til danske som-

merfugle med praktiske anvisnin-

ger til, hvordan man får en insekt-

venlig have.

Mad & opskrifter 

64.1

Lovisetti Scamihorn, Paola

Naturligt sund
mellemgaard, 2000. 135 s

38 opskrifter på mættende salater 

og smoothies med udgangspunkt i 

middelhavskosten.

64.1

Rostgaard, Louise

Lidt lettere
Re:Source, 2000. 158 s

Kogebog med fokus på at spise 

flere grøntsager, flere sunde fedt-

syrer, masser af fibre og mindre 

rødt kød.

64.1

Thorsen, Karen Elene

Fattig student
Strawberry, 2000. 189 s

Madplaner, beregnet til en person, 

til alle der gerne vil leve billigt, 

sundt og samtidig undgå at smide 

mad ud.

64.10275

Orellana, Sif

Toscanske familie-kokkerier
Tinkerbell, 2000. 95 s

En rejse ind i det toscanske 

familie-køkken og lær at lave de 

skønneste, simpleste retter fulde 

af velsmag og kærlighed.

64.12

Gabay, Jasmin

Klimakløgtigt kagekalas
Muusmann i samarbejde med Op Publish, 

2000. 161 s

Kagebog med opskrifter, der er 

enkle at gå til og har fokus på 

råvarer i sæson og rester.

64.12

Jensen, Ditte Julie

Mærkedage
Ditte Julie, 2000. 162 s

Årets højtider i kager,

64.12

Obel, Emil

Festlige & fantasifulde 
kageborde

Politiken, 2000. 159 s

40 kageopskrifter fordelt på otte 

temaer. Forfatteren vandt Den 

store bagedyst i 2018.

64.12

Orellana, Sif

Hjemme-bageriet
Tinkerbell, 2000. 95 s

Opskrifter på hjemmebag for hele 

familien med inspiration fra vort 

eget køkken & rejser til dejlige 

destinationer.

64.17

Grønt med umami og velsmag
Gyldendal, 2000. 342 s

Kogebog til grønt- og kødspisere, 

som ønsker at spise mere grønt 

og samtidig få viden om velsmag, 

umami og klima.
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64.19

Petitto, Melissa

Bogen om sellerijuice - og andre 
plantebaserede koldpressede og 
næringsrige opskrifter!

Legind, 2000. 157 s

Krea tive og sunde opskrifter på 

selleri-baseret juice.

Krop & ernæring
 

61.55

Olesen, Anemette

Urtete fra natur og have
Koustrup, 2019. 92 s

Opskrifter på en lang række urte-

teer af urter som man selv kan 

samle eller dyrke. Om indsamling, 

tørring og tilberedning af urter. 

Desuden om planternes virk-

somme indholdsstoffer og hvad de 

gør godt for.

64.15

Plantebaseret familiemad
Lindhardt og Ringhof, 2000. 167 s

En introduktion til det at spise 

mere plantebaseret med fokus 

på familievenlig mad, som er 

let at lave i en travl hverdag. 

Opskriftsdelen er delt ind i katego-

rierne morgenmad, frokost, aftens-

mad, snacks samt et afsnit med 

opskrifter på traditionelle retter i 

en grøn version.

Sundhed & behandling
 
61.46

Giordano, Paolo

I smittens tid
Klim, 2000. 86 s

Dagbogsagtige overvejelser fra 

"coronatidens" start i Europa - 

mere præcist Italien i 2020. Bl.a. 

om karantænedilemmaet, smitten 

som infektion i vores menneskelige 

relationer, vores selvskabte økosy-

stemer, sammenhængen med de 

øvrige globale udfordringer.

61.549

Kroppen taler
Grønningen 1, 2000. 202 s

Med udgangspunkt i kropstera-

piformen Body All Mind, der er 

holistisk og inkluderer det mentale 

plan, gives en guide til at forstå 

sammenhængen mellem krop og 

følelsesliv.

61.64

Hughes, Locke

Sådan får du en bedre søvn
Legind, 2000. 141 s

Ligger du søvnløs eller vågner med 

et sæt midt om natten? Bogen 

guider de søvnbesværede til en 

bedre søvn og dermed et bedre 

helbred. Derudover med opskrifter 

med råvarer der naturligt styrker 

produktionen af melatonin.

69.872

Luftforurening og sundhed
Aarhus Universitetsforlag, 2000. 120 s

Indhold: Hvordan påvirkes 

helbredet, og hvilken luftfor-

urening er mest skadelig? ; 

Luftforureningsniveauer i Danmark 

; Tiltag til begrænsning af luft-

forurening og deres virkning ; 

Udviklingen i helbredseffekter og 

affødte samfundsomkostninger ; 

Hvordan bliver fremtiden?

Sy & strik
 

64.64

Klassikere fra Sandnes Garn
Turbine, 2000. 175 s

Fem norske strikdesignere har fået 

til opgave at nyfortolke klassiske 

modeller fra den norske garn-

producent Sandnes Garn. Her er 

opskrifter på trøjer, sweatre, huer, 

et sjal og en kjole.

64.64

Ozolina, Leva

Vanter fra Letland
Turbine, 2000. 127 s

50 strikkeopskrifter på nyfortolk-

ninger af tradionelle lettiske vanter.
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64.64

Spis & strik
Lower East Isager, 2000. 96 s

Strikke- og spisebog inspireret 

af det kreative miljø omkring 

Tversted. Indeholder strikke- og 

madopskrifter, som er bygget op 

omkring en frugt eller en grønt-

sag. Med opskrifter på trøjer, et 

tørklæde, klude, pizzaer, salater, 

snacks, fisk og muslinger, kager 

og drinks.

64.66

Bolstad, Warunee

Moderne broderi
Turbine, 2000. 186 s

Skab en unik stil med enkle strik-

keopskrifter kombineret med 

broderede blomstermønstre. Enkle 

strikkeopskrifter på trøjer, cardi-

ganer og tilbehør med 15 broderi-

mønstre for både nybegyndere og 

mere erfarne.

Hobby & fritid

14.3

Jackson, Laura Lynne

Tegn fra oven
Borgen, 2000. 340 s

Vores liv vrimler med spirituelle 

budskaber og tegn på, at der findes 

mere mellem himmel og jord, men 

hvor tit opfanger vi disse budska-

ber? Forfatteren, der er clairvoyant, 

viser via mange små historier, 

hvordan vi lærer at genkende tegn 

fra den anden side.

63.59

Hunderup, Irene

Blomster til festlige dage
Kahrius, 2000. 143 s

Dekorations- og festbog med 

blomsteropsatser, dekorationer, 

festsange, pynt og idéer til dem, 

der skal holde fest - eller være 

gæst til en fest.

64.65

Klarbæk, Karen Predbjørn

Karen Klarbæks  
servietsamling 2

Karen Klarbæk, 2000. 96 s

Mønstre på hæklede servietter 

med sværhedsgrad, der går fra 

helt let til svær.

66.83

Kjær, Peter

Irsk whiskey
Turbine, 2000. 121 s

En introduktion til irsk whiskey. 

Sport

79.6

Frederiksen, Helle

Jagten på sejr
Lindhardt og Ringhof, 2000. 301 s

Triatlet Helle Frederiksen (f. 1981) 

fortæller om sin imponerende 

karriere som én af verdens bedste 

kvindelige triatleter med VM-guld, 

OL-deltagelse og andre store inter-

nationale sejre på cv'et, og om en 

karriere med kolossale op- og ned-

ture på grund af styrt og skader.

79.66

Hoffmann, Aage

Hvad bjerget skjulte
Historia, 2000. 162 s

Med udgangspunkt i cykelspor-

tens historie beskriver forfatteren 

menneskets kamp med sig selv i 

grænselandet for den psykiske og 

fysiske formåen. Herunder skildrer 

forfatteren sin egen karriere som 

hårdtarbejdende cykelrytter.

79.66

Møller Kristensen, Kenneth

De danske Tour de France-helte
mellemgaard, 2000. 173 s

Om de danske cykelryttere, der har 

deltaget i Tour de France igennem 

tiden, med start i år 1913, hvor den 

første danske cykelrytter deltog. 

Om alle de store præstationer og 

skandalerne, især med mange 

historier fra de danske rytteres 

storhedstid i 1990'erne.



16

79.71

Det er genialt, det der
Lindhardt og Ringhof, 2000. 293 s

De ikoniske fodboldkommentato-

rer Svend Gehrs, Flemming Toft 

og Carsten Werge gengiver deres 

største oplevelser med fodbold 

gennem en tilsammen mere end 

fem årtier lang periode.

79.75

Min bedste kamp
Storyhouse, 2000. 270 s

Flere generationer af danske hånd-

boldstjerner fortæller om deres 

største kamp på håndboldbanen. 

Der er øjenvidneberetninger fra 

både store finaler, dramatiske 

semifinaler og altafgørende klub-

kampe fra 1980erne og frem til 

i dag.

Musik & film

77.69

Informations yndlingsfilm
Information, 2000. 211 s

Informations filmanmeldere giver 

deres bud på de 24 bedste film i 

det 21. århundrede.

Historie
 
74.96

Seidel, Claus

Til stregen
Gad, 2000. 477 s

Bind 1: bladtegningen i Danmark

Pragtværk om dansk avistegnings 

historie og de udøvende kunstnere.

90

Hovbakke Sørensen, Lars

Europas historie
Gyldendal, 2000. 462 s

Fortællingen om hvad der har præ-

get og formet Europas udvikling og 

historie fra ca. 400 f. Kr. til i dag.

91.93

Woythal, Arne

Fra Murmansk til Stillehavet
Byen, 2000. 286 s

Biografisk skildring med omdrej-

ningspunkt i den danske sømand 

Axel Emil Martin Woythals oplevel-

ser under 2. verdenskrig. En krigs-

sejlers historie om livet til søs på 

godt og ondt, men også om stærke 

venskaber og forhold til kvinder på 

tre kontinenter.

91.94

Jørgensen, Teit

A propos 60'erne
Edition Bløndal, 2000. 175 s

Fotografier af fotografen Teit 

Jørgensen (f. 1947), der skildrer 

hverdagslivet blandt anonyme 

mennesker i tilfældige situationer 

i en række europæiske storbyer i 

1960'erne.

95.2

Lyngvild, Jim

Alverdens vikinger
Frydenlund, 2000. 288 s

83 portrætter af vikingeherskere 

fra Danmark, Norge, Sverige, 

Gardariget og England med fokus 

på at genskabe klædedragter ud 

fra research af skriftlige kilder og 

arkæologiske fund.

96.71

Andersen, Steen

"Der er intet foruroligende  
for Danmark"

Syddansk Universitetsforlag, 2000. 304 s

Om den danske regerings percep-

tion af udenrigspolitiske signaler 

fra Nazi-Tyskland fra Danmark fik 

tilbuddet om en ikke-angrebspagt 

med Tyskland i 1939 frem til 

besættelsen et år efter.
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96.9

Duedahl, Poul

Grænseland
DR og Gad, 2000. 320 s

Om grænselandet mellem 

Danmark og Tyskland, som det så 

ud og forandrede sig fra omkring 

1840 og frem til genforeningen i 

1920.

98.21

Bickersteth, Mathias Findalen 

Det Tyrkiet der splitter
Hans Reitzel, 2000. 321 s

Beretninger om og analyser af det 

moderne Tyrkiet, dets politiske 

samtid og politiske leder, Recep 

Tayyip Erdogan.

98.22

Fafner, Hans Henrik

Halutzim - kontrasternes Israel
Turbine, 2000. 237 s

Gennem 17 israelske pioneres 

øjne får man et tankevækkende og 

interessant indblik i Israel, som et 

kontrastfyldt land med indre mod-

sætninger og konflikter.

FILM

Nordiske film

Krudttønden
SF Film, 2020. (102 min.)

I april 2015 rammes Danmark af et 

terrorangreb. To mennesker bliver 

dræbt i Kulturhuset Krudttønden 

og den jødiske synagoge og politiet 

indleder en klapjagt på den for-

modede gerningsmand den radi-

kaliserede dansk-palæstinensiske 

Omar El-Hussein.

Lad mig falde
Another World Entertainment, 2020.  

(2 t., 12 min.)

15-årige Magnea er dygtig i skolen 

og elsket af sine forældre. Alligevel 

drives hun ud i et narkomisbrug, 

da hun møder den dragende Stella. 

12 år efter mødes de to igen, og alt 

er forandret.

Udenlandske film 

A beautiful day  
in the neighborhood

Universal Sony Pictures og Home 

Entertainment Nordic, 2020. (104 min.)

I 1998 får den kyniske journalist 

Lloyd Vogel til opgave at skrive om 

det amerikanske ikon Fred Rogers. 

For Vogel bliver det et møde med 

en livsklog, og meget sympatisk 

mand, og Vogel ender med at 

konfrontere sine egne skyggesider. 

Baseret på virkelige hændelser.

Birds of Prey and the  
fantabulous emancipation  
of one Harley Quinn

Twentieth Century Fox Home Entertainment, 

2020. (108 min.)

I byen Gotham er Jokerens kære-

ste Harley Quinn blevet single. Hun 

kommer, sammen med "The Birds 

of Prey" i kamp med "The Black 

Mask" da hun beskytter den unge 

lommetyv Cass.

Color out of space
Universal Sony Pictures Home Entertainment 

og Nordic Nonstop Entertainment, 2020. 

(106 min.) 

Nathan Gardner bor sammen med 

sin familie på en lille gård lidt væk 

fra Arkham. En dag styrter en 

mystisk meteorit ned i nærheden 

af gården og alt ændrer sig - i en 

uhyggelig retning!

The gentlemen
Universal Sony Pictures Home Entertainment 

og Nordic Scanbox Entertainment, 2020. 

(109 min.) 

I Londons underverden sker 

der store ting da gangsterbos-

sen Mickey Pearson overvejer at 

trække sig tilbage og sælge sit pot-

imperium. Der er nemlig mange 

der gerne vil have en bid af den 

pot-kage.
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Den Gyldne Handske
Another World Entertainment, 2020. (110 min.)

Fritz Honka er alkoholiker. Og 

seriemorder. I perioden fra 1970-

1975 samler Frizt sine ofre op på 

værtshuset "Den Gyldne Handske" 

i Hamburgs berygtede luderkvarter 

i bydelen St. Pauli. Baseret på den 

grumme virkelighed.

A hidden life
SF Film, 2020. (2 t., 46 min.)

Bonden Franz Jägerstätter lever 

sammen med familien i Østrig. 

Han nægter at sværge troskab til 

Det Tredje Rige. På trods af at det 

kan koste ham livet.

The last full measure
Noble Entertainment Mis. Label, 2020. 

(111 min.)

Hvorfor fik Vietnamkrigshelten 

William H. Pitsenbarger aldrig til-

delt den højeste militære udmær-

kelse Medal of Honor? Sandheden 

viser sig at være begravet langt 

væk fra Vietnams dybe jungle.

The lighthouse
Universal Sony Pictures Home Entertainment 

Nordic, 2020. (105 min.)

I slutningen af 1800-tallet ankom-

mer to mænd til en lille ø ud for 

New Englands kyst. De skal passe 

fyrtårnet de næste fire uger. Men 

det viser sig nemmere sagt end 

gjort!

Ondskabens tid
Another World Entertainment, 2020.  

(2 t. 24 min.)

Vi er i Polen i 1939. Det hele star-

ter smukt med et bryllup. Men så 

bryder 2. verdenskrig ud og i 1943 

begynder lokale etniske udrensnin-

ger hvor venner og naboer dræber 

hinanden. Baseret på virkelige 

hændelser.

Parasite
Mis. Label og Camera Film, 2020.  

(2 t., 6 min.) 

Hvad ville du gøre for at få din del 

af rigdom og lykke? Lyve? Skifte 

identitet? Begå mord? Den kore-

anske familie Jung er parate til at 

gå langt, og snart har de indledt et 

større svindelnummer, der bringer 

dem tæt på den rige familie Park.

Portræt af en kvinde i flammer
Mis. Label, 2020. (116 min.)

Kunstmaleren Marianne rejser 

til en forblæst ø, hvor hun i hem-

melighed skal male et portræt af 

Héloïse, en kvinde som mod sin 

vilje skal giftes bort. De to kvin-

der tiltrækkes af hinanden, og de 

indleder et hemmeligt kærligheds-

forhold.

The professor and the madman
Scanbox Entertainment og Soul Media, 2020. 

(119 min.)

Sproggeniet James Murray får til 

opgave at skrive den første engel-

ske ordbog, men finder arbejdet 

uoverskueligt, indtil den sinds-

syge amerikanske officer William 

Minor finder et andet formål med 

ordbogen.

Star wars episode IX  
- the rise of Skywalker

Walt Disney Studios Home Entertainment, 

2020, (2 t., 21 min.)

Rey træner for at blive Jedi under 

general Leias kommando, da det 

viser sig at kejser Palpatine ikke 

er død, men vil angribe alle frie 

verdener om 16 timer. Rey, Finn, 

Poe og Chewbacca tager afsted for 

at kæmpe.

De særlige
Universal Sony Pictures Home Entertainment 

og Nordic Scanbox Entertainment, 2020. 

(109 min.)

Bruno og Malik er to meget for-

skellige mænd der dog kæmper for 

det samme. Nemlig bedre vilkår 

for de autistiske børn og unge som 

de franske myndigheder har glemt. 

Baseret på virkelige hændelser.
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Desperados III
THQ Nordic, 2020. PS4

Strategispil. Western-spil, 

som foregår i det vilde vesten i 

Colorado, Louisiana og Mexico i 

1870'erne. Spillets historie er en 

prequel til Desperados-serien, som 

har dusørjægeren John Cooper i 

hovedrollen.

F1 2020
Codemasters, 2020. PS4

Racerspil. Dette er det offi-

cielle spil til Formel 1 og Formel 2 

mesterskaberne i 2020-sæsonen. 

Spillet indeholder de oprindelige 

22 grand prix'er i 2020-sæsonen, 

inden COVID-19 gjorde, at flere 

grand prix'er blev aflyst eller udsat.

Guacamelee!  
- one-two punch collection

Leadman Games, 2020. PS4

Platformspil. Metroidvania. I 

Guacamelee!-serien må bon-

den Juan Aguacate iføre sig en 

mystisk luchadormaske, der giver 

ham kampevner og lader ham 

rejse mellem de levendes og de 

dødes riger, for at redde først sin 

elskede, Lupita, og siden hele "the 

Mexiverse" fra undergang.

Ion fury
1C Entertainment, 2020. PS4

Shooter. First person shooter for 

én spiller. Shelly "Bombshell" 

Harrison skal rydde op i byen Neo 

DC, som er blevet invaderet af 

cybervæsener. Nedkæmp horder af 

fjender og find ammunition, ekstra 

helbred, våben og udstyr undervejs. 

Der er 7 levels og 3 bonusmis-

sioner.

The last of us - part II
Sony Interactive Entertainment Europe, 

2020. PS4

Actionspil. Adventurespil. 5 år er 

gået siden Ellie og Joel flygtede 

tværs over det pandemi-hærgede 

USA. Vi følger den nu 19-årige 

Ellie, som bliver involveret i en 

konflikt mellem grupper af over-

levende i det post-apokalyptiske 

USA, som stadig hærges af kan-

nibalistiske væsener.
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