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BØGER

Danske romaner

Blay, Charlotte

Lebensborn
Byens, 2020. 366 s

Willi fødes i 1940 som 

"Lebensborn", Hitlers forsøg på 

at skabe en arisk race. Vi følger 

ham i en barndom med fattigdom 

og flugt, til han som voksen ender 

i Danmark, og begynder at grave i 

sin fortid. Handlingsmættet roman 

til alle interesserede i de mange 

konsekvenser af 2. verdenskrig.

Falsig Pedersen, Sidsel

Svaret kommer med posten
Epilog, 2020. 106 s

En kvinde arbejder på kontoret, 

som udstikker utallige regler, man 

skal efterleve. Absurditeter er der 

mange af i denne bog, som er til 

læsere af de mere skæve og tænk-

somme romaner.

Gräs, Ulrik

Galgenfugle
Epilog, 2020. 191 s

12 noveller, der alle er centreret 

omkring et selvmord. Her er fx den 

unge mand, der kaster sig ud fra 

4. sal midt under et skænderi med 

sin far, den violinspillende lærer, 

der drukner sig og ham, der ikke 

ønsker at gå i sin fars fodspor. Til 

læsere af sørgmuntre noveller.

Madsen, Svend Åge

Fremtidsspejl
Gyldendal, 2020. 275 s

I byen Nøjrup forsøger kronofysi-

keren Sverre Jun at udvikle en app, 

et "fremtidsspejl", som kan vise 

ham ethvert menneskes fremtid, 

mens forfatteren Mithya arbejder 

på verdens første åbne, selvgene-

rende tekst. En dybt original roman 

for eftertænksomme, men også 

tålmodige læsere.

Messell, Kira Dreyer

Naga
Spring, 2020. 373 s

Magisk fortælling om Nana, der 

hjemsøges af erindringer fra den 

storslåede rejse, hun foretog i jag-

ten på sin store kærlighed, Gabriel. 

For læsere af magisk og fantastisk 

(klima)litteratur.

Toksværd, Harald

Veni veni veni
Emeritus, 2020. 219 s

Efter en lang rejse rundt i Europa, 

ender den unge mand H i Paris. 

Her konfronteres han med sine 

egne dæmoner og myten om den 

unge kunstner i Paris. En blanding 

mellem en road movie på bogform 

og en dannelsesroman. Til interes-

serede i lidt anderledes ny dansk 

litteratur.

Digte

Eric, Caspar

Jeg vil ikke tilbage
Gyldendal, 2020. 188 s

Caspar Eric har skrevet et digt om 

dagen i 80 dage, fra Danmark luk-

kede ned pga. COVID-19. Digte om 

omsorg, angst og en verden, der 

med ét virker forandret. For læsere 

af ny dansk poesi.

Rifbjerg, Klaus

Pauserne i solsortens sang
Gyldendal, 2020. 172 s

Fin digtsamling af Rifbjergs 

digte, udvalgt at Theis Ørntoft. Nye 

Rifbjerg læsere kan begynde her, 

og garvede kan begejstres på ny.
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Klassikere

Beauvoir, Simone de

De uadskillelige
Gyldendal, 2020. 204 s

En smuk roman om kærlighed og 

venskab, frihed og kontrol, baseret 

på forfatterens eget intime venskab 

med barndomsveninden Zaza. Til 

klassiker-læsere og læsere af 

kærligheds- og udviklingsromaner.

Nordiske romaner

Backman, Fredrik

Dit livs handel
People'sPress, 2020. 94 s

Det er natten før juleaften, og en 

mand gør status. Han har gjort 

karriere, er blevet rig og suc-

cesfuld, men har givet afkald på 

sin familie. Og nu er han ramt af 

sygdom. Hvad har hans liv egentlig 

været værd?

Fosse, Jon

Jeg er en anden
Batzer og Roskilde Bogcafé, 2020. 109 s

Septologien 3 

Tredje meget fine bind i norske Jon 

Fosses syvbindsværk om kunstma-

leren Asle, familien og områdets 

skæve originaler. I tredje bind foku-

seres på Asles ungdom, som gui-

tarist i et band og det første møde 

med seksualiteten. For læsere af 

ny nordisk skønlitteratur.

Hjorth, Vigdis

Er mor død
Turbine, 2020. 332 s

Efter 30 år i udlandet bosætter 

kunstneren Johanna sig i Norge og 

forsøger at genoptage kontakten 

med sin mor. En smertefuld og 

stærk roman for læsere med inte-

resse for svære familiedynamikker.

Rasmussen, Oddfríður Marni

Først når ...
Torgard, 2020. 258 s

Da en svulst begynder at vokse i 

Elsas hjerne, bliver hendes og hen-

des mand Janus' hverdag med et 

en håbløs kamp fyldt med fortviv-

lelse, kærlighed og afmagt.

Rådström, Niklas

Gæsten
Jensen & Dalgaard, 2020. 176 s

H.C. Andersen tager i 1857 rejsen 

fra Danmark til England, hvor han 

skal besøge Charles Dickens. Det 

møde bliver ikke helt, som nogen 

af to giganter forventer. Fiktion, 

der bygger på virkelige hændelser. 

Både til dem med interesse i histo-

riske romaner og til dem med inte-

resse i Dickens og Andersen.

Øyehaug, Gunnhild

Præsens maskine
Gutkind, 2020. 159 s

Original roman om en mor og 

datter, der lever parallelle og 

adskilte liv, og hvor hverdagslivet 

er sammenfiltret med romanens 

tilblivelseshistorie. Til læsere af ny 

nordisk litteratur med mod på det 

eksperimenterende venter der en 

sproglig veloplagt og bevidstgø-

rende oplevelse.

Udenlandske romaner

Darrieussecq, Marie

Over havet under jorden
Epilog, 2020. 231 s

På et krydstogt møder psykologen 

Rose flygtigt drengen Younès, som 

er reddet ombord. Deres møde 

berører Rose dybt, og hun forærer 

ham sin søns mobiltelefon. Tilbage 

i Frankrig ringer mobilen pludselig, 

og det er Younès, der har brug for 

hjælp. For interesserede i aktuelle 

problemstillinger og nutidsbilleder 

af samfundet.

Dusapin, Elisa Shua

Vinter i Sokcho
Arvids, 2020. 123 s

En ung kvinde arbejder på et pen-

sionat i Sydkorea, hvor en fransk 

kunstner en dag indlogerer sig. 

De tiltrækkes af hinanden, men 

hvorfor egentlig? For læsere af for-

tættede kammerspil om identitet 

og eksistens.
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Eggers, Dave

Kaptajnen og Æren
Turbine, 2020. 115 s

Det gode skib "Æren" har sejlet 

på de syv verdenshave i mange 

år og skal nu have ny kaptajn, 

som til forveksling ligner Donald 

Trump. Besætningen synes, han er 

spændende, fordi han siger, hvad 

han tænker, men hurtigt begynder 

det at gå helt galt. For læsere af 

politisk satire.

Higashino, Keigo

I ond tro
Modtryk, 2020. 234 s

Da bestsellerforfatteren Hidaka fin-

des myrdet i sit hjem, fatter krimi-

nalassistent Kaga hurtigt mistanke 

til Hidakas ven Osamu Nonoguchi. 

En person som Kaga husker, fra 

da de begge var lærere på samme 

skole. Avanceret puslespilskrimi 

for krimikendere.

Mairal, Pedro

Kvinden i Uruguay
Auroraboreal, 2020. 161 s

Varm og humoristisk roman om 

den ægteskabelige krise, hoved-

personen Lucas og hans kone 

Cata, oplever. For dem der holder 

af romaner, der dykker ned i livets 

kriser.

Nicolai, Kathryn

Sovebogen for voksne
Gyldendal, 2020. 293 s

Har du svært ved at sove? Her er 

et skønlitterært alternativ til at 

tælle får. Små blide og beroligende 

historier henlagt til et trygt univers, 

hvor der ikke sker meget. For 

søvnudfordrede voksne.

Ondaatje, Michael

Krigslys
Batzer & Co, 2020. 301 s

Den 14-årige Nathaniel og hans 

storesøster Rachel efterlades i 

efterkrigstidens London af deres 

forældre, da faderen tilsyneladende 

har fået nyt job i Singapore. Men 

bag det karriereskifte gemmer sig 

en fascinerende spionhistorie, som 

først afdækkes mange år senere. 

Guf for dem som søger et effektivt 

mix af god historiefortælling og 

spænding.

Russo, Richard

Sandsynligvis
Klim, 2020. 374 s

Roman om 3 aldrende college-

kammerater, der mødes i et som-

merhus og reflekterer over livet, 

deres venskab og den veninde, de 

alle tre var forelskede i, da hun 

forsvandt sporløst. For læsere af 

reflekterende historier om mænd 

og venskaber.

Takeda, Taijun

Fuji
Silkefyret, 2020. 567 s

På et japansk psykiatrisk hospital 

følger vi et galleri af læger, patien-

ter, digtere, selvmordere, dissiden-

ter, kønsforvirrede, mytomaner, 

onanister, fjolser og frelsere. Der 

er tragedier og komedier der, som 

Fujibjerget man ser i horisonten fra 

hospitalet, viser den menneskelige 

psyke som en buldrende vulkan, 

altid på kanten af udbrud. Til kræs-

ne læsere af store romaner.

Wang, Xiaobo

Så blødt som vand & Guldalder
Korridor, 2020. 171 s

To kortromaner der skildrer 

henholdsvis et homoseksuelt 

SM-orienteret kærlighedsdrama 

og en kærlighedshistorie under 

kulturrevolutionen.

Kærlighed  
& underholdning

Ahrnstedt, Simona

Bare lidt til
Gutkind, 2020. 437 s

Stella flygter fortvivlet fra 

Stockholm og ender i et forfaldent, 

sydsvensk sommerhus, som hun 

har arvet fra sin mor. Hendes nabo 

er en selvtilfreds økobonde, der 

både er sindssygt irriterende og 

fantastisk til at kysse. Kærlighed 

og kunsten at finde tilbage til sig 

selv. For alle voksne romance-fans.
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Cornelius, Marie Louise

Hjerteblink
People'sPress, 2020. 352 s

Mark går i hundene, mens hans 

søster Maja er skilsmisseadvokat 

med angst for rollen som bonusmor 

og kæreste. Den romantiske Mona 

leder desperat efter den eneste 

ene, og Agathes 38-års bryllupsdag 

bliver ikke, som den plejer. Skæbner 

krydses i denne feel good-kærlig-

hedsroman for voksne.

Corby, Beth

En sidste vilje
Palatium, 2020. 339 s

25-årige Hannah har ikke fundet ud 

af, hvad hun vil med sit liv. Hendes 

rige grandonkel udvælger Hannah 

som eneste arving, hvis hun bare 

lige løser en række opgaver først. 

Arven viser sig at være meget mere 

værd end penge. Underholdende 

chick lit om at finde sig selv og 

kærligheden, når man mindst ven-

ter det. Især for unge kvinder.

Daws, Amy

Sats alt
Flamingo, 2020. 291 s

Booker og Poppy var tætte 

barndomsvenner indtil Poppy 

pludseligt rejste. Nu, hvor Poppy 

vender tilbage til England efter 6 

år i udlandet, kan de vel sagtens 

bo sammen, ikke? Glem alt om 

fysisk tiltrækning og forelskelse. 

Det vil bare ødelægge venskabet. 

Sportsromance for især kvindelige 

fans af sexede kærlighedsromaner.

Ernestam, Maria

Brækkede ben  
og bristede hjerter

Palatium, 2020. 298 s

Lisbeth er 42 år og single. Alt går 

galt op til jul. En vandskade truer 

hendes gamle køkken, og skole-

lederen vil give hendes elskede 

idrætstimer til en ny lærer. Men 

gode venner og en sød håndvær-

ker kan måske hjælpe? Hyggelig, 

svensk chick lit for voksne kvinder.

Gabaldon, Diana

Outlander - Skrevet med  
mit hjerteblod

Gyldendal, 2020. 960 s

Outlander, 8. bind

Året er 1778. For første gang ser det 

ud til at de amerikanske oprørere 

kan vinde, men for Claire og hendes 

familie er der endnu mere tumultag-

tige revolutioner at tage hånd om.

Lönnqvist, Anna

Julia & Jack
Palatium, 2020. 318 s

Julia elsker Richard og venter bare 

på, at han lader sig skille fra sin 

kone. Under en ferie i New York 

møder de tilfældigt Julias gamle 

kæreste Jack og hans kæreste. 

Man kan vel godt være venner med 

sin eks, ikke? Romantisk kærlig-

hedsroman fyldt med utroskab, 

familiehemmeligheder og den ene-

ste ene. Især for voksne kvinder.

McConaghy, Charlotte

Til verdens ende
Gad, 2020. 340 s

Franny Lynch er stålsat på at følge 

de sidste havterner på deres sidste 

træk fra Grønland til Antarktis, og 

hun overtaler fiskeskipperen Ennis 

og hans brogede besætning til den 

farefulde sejlads. Til læsere af dra-

matiske kærlighedshistorier i en 

postapokalyptisk verden.

Morgan, Sarah

Vinterbryllup
HarperCollins, 2020. 347 s

Sød og varm fortælling om familien 

White, der må droppe alle deres 

traditionelle juleplaner, da deres 

yngste datter Rosie overrasker 

dem alle med et uventet julebryllup 

i det snedækkede Aspen. Men hen-

des mor og søster rejser til USA 

med hver deres bekymring i baga-

gen. Hyggelig og charmerende feel 

good-roman, især for kvinder.
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Serrano, Claudia

Aldrig igen så tæt
mellemgaard, 2020. 298 s

Den unge italienske kvinde, 

Antonia, forelsker sig voldsomt i 

den noget ældre Vittorio. Det ender 

ulykkeligt, men ud af det bristede 

hjerte vokser nye erkendelser og 

en roman frem. Sanselig, fortættet 

og fortvivlet kærlighedsroman for 

især kvindelige fans af sydeuro-

pæiske, følelsesladede kærlig-

hedsfortællinger.

Vesterbak, Henriette

Sydens forbandelse
Twenty-One, 2020. 556 s

3. del af: 14 dage i Austin

John Monro lever et stjerneliv 

med "sex, drugs and rock'n'roll", 

dårlige beslutninger og frygt for 

nærhed. Men så møder han dan-

ske Heidi, som bliver en livline i 

kaosset. Erotisk, new-adult under-

holdningslitteratur for især unge 

kvinder.

Historiske romaner 

Bull-Hansen, Bjørn Andreas

Jomsviking - Vinland
Turbine, 2020. 472 s

Jomsviking 2. bog

Dramatisk og levende roman om 

jomsvikingen Torsten Tormodson, 

der drager til Vinland med sin kone 

og nyfødte søn for at blive herre 

over sit eget sted. Fortællingen 

om den farefulde sejlads og mødet 

med den oprindelige befolkning 

vil tiltale alle læsere af historiske 

romaner.

Helleberg, Maria

Min Kristin
Gyldendal, 2020. 861 s

Historisk portrætroman om den 

svenske adelskvinde Kristina 

Gyldenstjerne og hendes indfly-

delse i 1500-tallets Sverige, der 

var præget af krig, undertrykkelse 

og reformation. Farverig under-

holdning for de mange yndere af 

Hellebergs historiske kvindepor-

trætter.

Smith, Paul

Vi har de døde med os
Hovedland, 2020. 326 s

3. del af: Kampen om Staunings stol

Fra 29. august 1943 til 4. maj 1945. 

Fra modstandskamp til befrielse, 

fra sorg til glæde. En dokumenta-

risk roman til dem med interesse i 

anden verdenskrig.

Smith, Wilbur A.

Når ravnen kalder
Lindhardt og Ringhof, 2020. 463 s

Hvordan kan det nogensinde blive 

acceptabelt at eje et andet menne-

ske? Det spørgsmål må Mungo st. 

John stille sig selv igen og igen, da 

katastrofale omstændigheder sen-

der ham ombord på et slaveskib. 

For læsere af historiske spæn-

dingsromaner generelt og Wilbur 

Smith i særdeleshed.

Thomsen, Anders C.

Den flyvende hollænder
Olga, 2020. 188 s

Spændende og letlæst søroman om 

den tidligere gadedreng Thomas' 

oplevelser på et engelsk handelsskib 

i 1600-tallet. Via sine gode talkund-

skaber formår han at imponere 

mandskabet og stiger hurtigt i gra-

derne. For læsere af søfortællinger.

Familie- og  
slægtsromaner

Hoem, Edvard

Liv andre har levet
Hovedland, 2020. 470 s

4. del af: Høstkarl i himlen

Historisk roman om Eilert 

Knudtsons liv som nordisk udvan-

drer og sit besøg til hjemlandet, 

hvor hans unge nevø Lars vil med 

Eilert tilbage til Canada. For læse-

re af slægtsromaner.
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Stein, Jesper

Rampen
Politiken, 2020. 336 s

Romanbiografi af og om krimifor-

fatteren Jesper Stein, og i særde-

leshed om hans forældre og deres 

skilsmisse og de voldsomme kon-

sekvenser, den får. En roman, der 

med sin ærlige nerve vil appellere 

bredt til både mænd og kvinder.

Spænding

Constantine, Liv

Sidst jeg så dig
HarperCollins, 2020. 333 s

Da den stenrige Lily Michaels 

findes dræbt i sit hjem, er hendes 

datter Kate knust af sorg. Hun kon-

takter sin tidligere veninde Blaire, 

som skynder sig til Baltimore for 

at støtte sin veninde. Kates sorg 

bliver dog til rædsel, da hun efter 

begravelsen modtager en hårrej-

sende anonym besked. Til læsere 

af psykologiske thrillere.

Gerritsen, Tess

Den tavse pige
Jentas, 2020. 341 s

9. bind i serien om Rizzoli og Isles. 

I Bostons Chinatown findes en 

afhugget kvindehånd ved siden af 

en restaurant, hvor der 19 år tidli-

gere skete en grusom massakre. 

Måske er kampsportstræneren Iris 

Fang forbundet til begge begiven-

heder? For krimilæsere.

Griffiths, Elly

Det første juletræ
Gad, 2020. 46 s

En charmerende julehistorie om 

arkæologen Ruth Galloway og 

alle de andre karakterer fra Elly 

Griffiths elskede krimiserie.

Hunter, Cara

Skjult
Gad, 2020. 419 s

En Adam Fawley-krimi 2.bind

En ung kvinde og hendes lille barn 

bliver fundet indespærret og for-

komne i kælderen i et hus i Oxford. 

Ingen har savnet dem, så politiet 

kommer på noget af en opgave. For 

læsere af krimier og domestic noir.

Kernick, Simon

Forbryderfaget
Jentas, 2020. 360 s

Spændende og underholdende 

krimi om skrupelløse columbian-

ske narkohandlere, undercover-

politiagenter og hævn. For læsere 

af hæsblæsende kriminalromaner.

Marsons, Angela

Blodets bånd
Jentas, 2020. 365 s

Krimiserien med: Kim Stone ; 5

Spændende og hårrejsende krimi 

om kommissær Kim Stone, som 

denne gang skal opklare en række 

uhyggelige og koldblodige mord 

på tilsyneladende tilfældige men-

nesker og samtidig kæmpe en 

ubehagelig kamp på det personlige 

plan. For læsere af kriminalro-

maner.

Musso, Guillaume

Øens hemmelighed
Lindhardt og Ringhof, 2020. 271 s

Nervepirrende roman om en tid-

ligere bestsellerforfatter, der har 

isoleret sig på en ø. En journalist 

sætter sig for at opklare hvorfor. 

For læsere af spændingsromaner.

Rankin, Ian

En sang til dystre tider
Klim, 2020. 392 s

Krimiserien med: John Rebus ; 23

Ian Rankins ikoniske politikom-

missær John Rebus får brat 

afbrudt sin pensionisttilværelse. 

Hans datter Samanthas mand er 

tilsyneladende sporløst forsvundet, 

og samtidig findes en 23-årig sau-

diarabisk playboy myrdet. Guf for 

alle, som elsker kvalitetskrimier.
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Dansk spænding

Bille, Lisbeth A.

Patent på mord
People'sPress, 2020. 280 s

Mandix 1

Hårdtslående videnskabskrimi 

fra det københavnske forsker-

miljø. Den tidligere politimand 

Freddie Mandix må i sit nye job i 

Forskningsministeriet undersøge 

et anonymt tip om forskningsfor-

søg med leukæmimedicin til børn. 

Et tip, der fører videre til svindel, 

fiktive resultater og en myrdet for-

sker. For krimilæsere.

Blædel, Sara

Den tavse enke
Politiken, 2020. 392 s

Krimiserien med: Louise Rick ; 11

En kroejer findes dræbt i sin kro 

på Tåsinge. Fyns Politi tilkalder 

Louise Rick og den nyoprettede 

rejseenhed, der tager til Tåsinge 

for at arbejde på deres første sag. 

En sag, der på overfladen ser enkel 

ud, men som efterforskningen 

skrider frem afdækkes store fami-

lie-hemmeligheder. Spændende og 

velfortalt krimi til alle krimifans.

Hansen, Frank Sebastian

De forsvundne
EC Edition, 2020. 303 s

To kvinder findes bestialsk myrdet i 

en skov, og det nye makkerpar, kri-

minalbetjentene Mikkel Gomez og 

Henrik Tange bliver sat på sagen. 

Snart forsvinder flere kvinder. For 

krimilæsere, der ikke er blege for 

blodige og pikante beskrivelser.

Krefeld, Michael Katz

Nattens udyr
Lindhardt og Ringhof, 2020. 359 s 

Cecilie Mars-serien 2

Uovertruffen krimi om den hårdt-

slående politikommissær Cecilie 

Mars, som skal opklare en række 

bestialske kvindemord. 

Krøll, Nete

Uniformen
mellemgaard, 2020. 116 s

Kriminalbetjenten Victor får ansva-

ret for en mordefterforskning på en 

psykiatrisk afdeling. For dem, der 

godt kan lide en hurtig krimi.

Lindholm, Mikael R.

Konkursklubben
HarperCollins, 2020. 446 s

Krimiserien med: Tessa Højmark ; 3

Fængslende og forrygende 

krimi om politikommissær Tessa 

Højmark, der skal opklare mordet 

på en ukendt druknet mand, som 

tilsyneladende aldrig har eksi-

steret. For læsere af spændende 

kriminalromaner.

Lundberg, Peter

Efterspil
PROfil, 2020. 309 s

3. del af: Agenda

Efterforsker Thor Thomsen er 

erklæret rask og skal atter i gang 

med livet. Han har brug for at 

restituere, hvilket han vælger at 

gøre på Long Island. Freden varer 

dog ikke længe. 3. og sidste del af 

krimiserien om Thor Thomsen. For 

læsere af danske kriminalromaner.

Søndergaard, Niels

Tre små kinesere
Totaltekst, 2020. 696 s

Spændende krimi med et under-

holdende plot, som kækt låner 

fra en række af genrens klassiske 

udgivelser, og generelt har mange 

referencer til populærkulturen. For 

læsere af nyere danske krimier.
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Nordisk spænding

Eriksson, Caroline

Hun som våger
People'sPress, 2020. 263 s

Forfatteren Elena bor alene og føl-

ger med i naboernes ægteskabs-

drama. Med tiden eskalerer situati-

onen, og Elena frygter for mandens 

liv. Men er det virkeligt eller en 

deprimeret forfatters tankespind? 

For fans af domestic noir.

Nesser, Håkan

Den sørgmodige  
buschauffør fra Alster

Modtryk, 2020. 327 s

Barbarotti-serien 6. bog

Makkerparret Backman/Barbarotti, 

der begge er politikommissærer 

og deler dobbeltseng, kommer på 

en noget speciel sag med en bus-

chauffør, der modtager mystiske 

trusler. For alle krimilæsere.

Rosenfeldt, Hans

Ulvesommer
Hr. Ferdinand, 2020. 454 s

Et bandeopgør og en stor mængde 

forsvundet narko sætter politista-

tionen i en lille svensk by på den 

anden ende. Politiassistent Hannah 

Wester skal opklare en række 

mord, som trækker tråde til en 

russisk mafialignende organisa-

tion. For alle krimilæsere.

Tegneserier  
& Graphic novels

Aymond, Philippe

Attentatet
Zoom, 2020. 48 s

Lady S er i Schweiz hvor hun til-

fældigvis overværer sin ven Anton 

blive arresteret. Nogen har plan-

lagt en terroraktion, men hvem 

- og hvorfor? Sporet fører Lady 

S til et berygtet militærfængsel 

på Cuba.

Bodart, Denis

Mordfantasier
Zoom, 2020. 48 s

Fem krimihistorier fra 1800-tal-

lets London der viser, at bag den 

mondæne victorianske facade 

gemmer sig historier om voldelige 

lidenskaber, moderiske impulser 

og udspekuleret hævn.

Elfgren, Sara B.

Vei
Cobolt, 2020. 220 s

Bog 2

Veludført fantasytegneserie om 

kvinden Vei, der som midtpunkt 

i en blodig kamp mellem jætter, 

guder og mennesker står overfor 

en række vigtige valg. For voksne 

og unge interesserede i fantasy og 

nordisk mytologi.

Karrebæk, Dorte

Det var nok det bedste!
Jensen & Dalgaard, 2020. 140 s

Barsk og følelsesladet autofiktiv 

billedbog for voksne om døden, 

savn og afmagt.

Ummels, Noël

Alternative fakta
Zoom, 2020. 46 s

Tegneserie med 14 humoristiske 

historier om de alternative sand-

heder bag velkendte nyheder fra 

Trumps første 4 år i præsiden-

tembedet. Mød bl.a. Putin, paven 

og Kim Jong-un og se hvordan 

Trump fikser klimakrisen, black 

lives matter-bevægelsen og NATO. 

Fake news og politisk satire til alle 

tegneserieelskere.

Biografier  
& erindringer

99.4 Frederik kronprins af Danmark

Frederik
Heatherhill, 2020. 164 s

Billedrigt værk, der gennemgår 

kronprins Frederiks liv årti for årti. 

For alle med interesse for konge-

huset.
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99.4 Hastrup, Bjarne

Frontkæmper
Grønningen 1, 2020. 323 s

Engageret fortælling om Ældre 

Sagen og om Bjarne Hastrup, den 

karismatiske og indflydelsesrige 

medstifter og administrerende 

direktør for den folkelige bevæ-

gelse. Til interesserede i Ældre 

Sagen, ældrepolitik og markante 

personligheder.

99.4 Herzog, Annette

Herzog, Annette

Det der var
Colibri, 2020. 279 s

Personlige beretninger fra livet 

i DDR set gennem humoristiske 

briller. Kan læses af alle med inte-

resse for livet bag muren i perio-

den 1961-1989.

99.4 Hornbech, Birthe Rønn

Hornbech, Birthe Rønn

En læser bliver til
Gyldendal, 2020. 188 s

Tidligere minister, Birthe Rønn 

Hornbech, fortæller om mødet 

med læsning og litteratur og den 

livslange kærlighed til bøger. For 

læsere af erindringsbøger.

99.4 Jørgensen, Bodil 

Gå med fred
Grønningen 1, 2020. 319 s

Samtalebog med skuespiller Bodil 

Jørgensen og sognepræst Mikkel 

Wold om tro og livsmod. For 

læsere med blik for det vigtigste i 

livet, såvel de, som går i kirke, og 

de, som ikke gør.

99.4 Kildahl, Rosa 

Lindemann, Camilla

Rosa uden filter
People'sPress, 2020. 164 s

Samtalebog med Rosa Kildahl, kendt 

humørbombe fra "Den store bage-

dyst", om bl.a. sorg og kærlighed. 

Primært til læsere, som kender 

Rosa Kildahl og ønsker at vide mere.

99.4 Nørbygaard, Finn

Nørbygaard, Finn

Mine 12 veje til liv
Momenta, 2020. 189 s

Efter mødet med Stein Bagger og 

konkursen med IT Factory er Finn 

Nørbygaard kommet ud på den 

anden side. I tilbageblik og med sin 

erfaring som psykoterapeut i baga-

gen, forsøger han at forstå sit liv 

og kigge fremad. Bogen kan både 

læses som en biografi og som en 

indføring i psykologi og terapi.

99.4 Seier Christensen, Lars

Sindbæk, Hanne

Seier
Politiken, 2020. 293 s

Fremragende og nærværende 

samtalebog om og med Lars Seier 

Christensen, der fortæller om sin 

fortid, dagligdag og fremtidige 

overvejelser. For læsere af biogra-

fier om erhvervsfolk, politikere og 

innovative tænkere.

99.4 Smith, Eva

Eva Smith
Gyldendal, 2020. 270 s

Eva Smith (f. 1942) er et fyrtårn og 

en vagthund i kampen for retssik-

kerhed. Hun fortæller indlevende 

om sit liv og om sit omskiftelige 

arbejdsliv. Til læsere af markante 

personligheders biografier og inte-

resserede i retspolitik.

99.4 Sussex, Mehgan Duchess of

Campbell, Colin

Meghan og Harry
mellemgaard, 2020. 524 s

Om forholdet mellem Prins Harry 

og skuespiller Meghan Markle 

samt deres exit fra det engelske 

kongehus. For voksne, dedikerede 

royalister.
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99.4 Watt, Stephanie Siguenza van-der

Watt, Stephanie Siguenza van-der

Stephanie  
- fra "Årgang 0" til frihed

Gyldendal, 2020. 160 s

Stephanie er vokset op som en del 

af tv-programmet "Årgang 0", der 

fulgte hende og hendes familie de 

første 18 år af hendes liv. Bogen er 

interessant for dem, der har fulgt 

med i serien og andre læsere med 

interesse i reality-tv.

Tro & Tanker 

13.17

Kærlighed
Politiken, 2020. 315 s

Stærke kærlighedshistorier fra vidt 

forskellige danskere fortalt til og 

af Anders Agger med billeder af 

fotografen Mingo. For voksne med 

interesse for smukke kærligheds-

historier fra det virkelige liv.

15

Nymann Eriksen, Niels

Tålmodighed
Akademisk Forlag, 2020. 165 s

Kig indad og lær, hvordan du bli-

ver et mere tålmodigt menneske. 

For læsere af bøger om filosofi, 

Søren Kierkegaard eller personlig 

udvikling.

16.8

Bertelsen, Jes

Essensen
People'sPress, 2020. 92 s

Har Vesten tabt kontakten til 

essensen? Har vi mistet retningen 

for sindets egentlige natur? Dette 

er nogle af de spørgsmål der søges 

svar på, i dette lille skrift om den 

spirituelle strømning fra øst til 

vest. Til spirituelt interesserede 

læsere, særligt med interesse i 

meditation.

23.9

Sandbeck, Lars

Den gudløse verden
Eksistensen, 2020. 351 s

Kritisk undersøgelse af ateismen, 

her anskuet som en ideologi med 

en utopisk fremtidstro, åndløs 

naturalisme og et fundamentali-

stisk livssyn. Der stilles spørgsmål 

ved, om ateisterne og antiteisterne 

overhovedet har forstået den 

kvalitative distinktion mellem Gud 

og verden. Til alle med interesse i 

religionskritik.

29.43

Nielsen, Jytte Valborg

Buddhismen i  
den moderne hverdag

mellemgaard, 2020. 188 s

Hvad er buddhismen, og hvordan 

kan vi bruge den i den moderne, 

vestlige verden? Dette gives der 

svar på i denne fine udgivelse om 

emnet. For spirituelt interesserede 

læsere, der er nysgerrige på bud-

dhismen, og som gerne vil have en 

introduktion til emnet.

30.13

Samtalekur
People'sPress, 2020. 263 s

Svend Brinkmann, Rane Willerslev 

og Tor Nørretranders krydser igen 

tanker og egoer. Denne gang søger 

de, i en samtalebog, at finde svar 

på selve samtalens natur, struktur 

og fordele som kommunikations-

form.

78.13

Stougaard Pedersen, Birgitte

Rytme
Aarhus Universitetsforlag, 2020. 58 s

Tænkepauser 82

Der er rytme i alt, men hvad er ryt-

me egentlig? Hvordan fanger vi ryt-

men og lærer at bruge dens puls, 

som en æstetisk guide i vort liv? En 

spændende og letlæselig introduk-

tion til fænomenet rytme. Til alle 

læsere af "Tænkepauser"-seriens 

nysgerrige blik på vor verden.
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Samfund & politik
 

30.13

Dahl, Henrik

Den sociale konstruktion af 
uvirkeligheden

Grønningen 1, 2020. 200 s

Debatbog om tendenser og udvik-

ling i identitetspolitik og dens 

nuværende forms indtog i dansk 

politik og i universitetsverdenen. 

Emner som Black Lives Matters og 

LGBT m.fl. behandles. For politisk 

interesserede læsere.

30.275

Coronavirus
mellemgaard, 2020. 145 s

Beretning om perioden, hvor Italien 

blev epicenteret for Covid-19 i 

Europa. For alle, der ønsker en 

uddybende beskrivelse af, hvad 

der psykologisk, økonomisk og 

sundhedsmæssigt er sket under 

den første del af Corona-krisen i 

Europa, specielt i Italien.

32.1

Rosanvallon, Pierre

Populismens århundrede
Information, 2020. 332 s

Skarp og lærerig fremstilling af 

populismens elementer, dens 

historie, teori og kritik. For læsere, 

der interesserer sig for politik og 

samfund.

32.26

Mogensen & Kristiansen  
fra maskinrummet

Gyldendal, 2020. 428 s

Den politisk interesserede kan 

her dykke dybt ned i det politiske 

"maskinrum", godt guidet på vej 

af de to politiske kommentatorer 

og rådgivere Peter Mogensen og 

Michael Kristiansen.

98.637

Obama, Barack

Et forjættet land
Lindhardt og Ringhof, 2020. 880 s

Den tidligere amerikanske præsi-

dent Barack Obama giver et indblik 

i sine år som præsident og deler 

sine tanker om USAs nuværende 

tilstand. Til interesserede i ameri-

kansk politik og Barack Obama.

99.4 Løkke Rasmussen, Lars

Løkke Rasmussen, Lars

Om de fleste og det meste
Politiken, 2020. 315 s

Lars Løkke Rasmussen fortæller 

om sit liv fra opvæksten i Græsted 

til karrieren som toppolitiker og 

statsminister. Han giver også sit 

syn på tumulten i Venstre, kulmi-

nerende med hans exit i 2019 som 

formand. For læsere af biografier 

og til politisk interesserede.

Klima

50.1

Attenborough, David

Et liv på vores planet
Klim, 2020. 309 s

Naturambassadøren og 

videnskabsformidleren David 

Attenborough har i mere end 70 år 

fortalt os om den planet, vi bor på. 

På baggrund af den viden, han har 

erhvervet gennem et langt liv, gives 

et bekymret vidnesbyrd, men også 

en håbefuld vision - hvis vi ændrer 

kurs. For klima- og naturinteres-

serede læsere.

55.8

Kjeldahl, Esther Michelsen

Vi er sammen om at mærke det
People'sPress, 2020. 236 s

Hvordan tackler man klimade-

batten, når den raser. Filosofisk 

klimaguide til de ængstelige og de 

unge, der er født ind i klimakrisen, 

og gerne vil gå fra passiv bekym-

ring til aktivisme.
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Personlig udvikling 
& psykologi

13.3

Loreen, Fattima

Ansigtslæsning
Muusmann, 2020. 297 s

Flot og virkelig interessant bog 

som belyser et spændende emne. 

Alle kan blive klogere på at forstå 

sig selv og sine ansigtsudtryk- og 

mimik med denne bog. For læsere 

som er interesseret i ansigtslæs-

ning.

30.13

Stahlschmidt, Anders

En kur mod konfliktskyhed
Lumholt & Stahlschmidt, 2020. 237 s

Konfliktskyhed kan medvirke til 

at konflikter faktisk optrappes. 

Det påvirker psyken og kan føre 

til stress. Få bedre forståelse for 

konflikter og konflikthåndtering på 

arbejdspladsen og i andre sam-

menhænge. Kan læses af alle 

interesserede.

61.36

Shetty, Jay

Tænk som en munk
Borgen, 2020. 356 s

Munkesindet løfter os ud af forvir-

ring og distraktion og hjælper os 

med at finde klarhed, mening og 

retning, siger tidligere munk, Jay 

Shetty, som fortæller spirituelt 

interesserede om sit liv og om 

hvordan man opnår munkesindet.

99.4 Joof, Helle

Joof, Hella

Tvilling, yndling, grævling
Politiken, 2020. 344 s

Selvhjælpsbiografi fra den popu-

lære skuespiller Hella Joof. Den 

omhandler hendes syn på, hvad 

man bør passe på med i livet. For 

læsere af selvhjælpsbøger og Joofs 

øvrige udgivelser.

Mest for kvinder

30.175

Mor
Gyldendal, 2020. 231 s

Bog om den svære relation mel-

lem mor og datter. Til kvinder i 

alle aldre.

61.16

Den lille bog om ...
Cobolt, 2020. 69 s

Er du kvinde, og ønsker du at vide 

mere om dit underliv - og måske 

endda forbedre dit forhold til det? 

Så er der god hjælp at hente i 

denne lille guide.

Familieliv

30.175

Sørensen, Anne Kirstine

Moderland
Gad, 2020. 331 s

Et oprør mod de ringe økonomiske 

vilkår for de mødre, der ønsker 

at passe deres egne børn i hjem-

met. Et familiepolitisk debatindlæg 

henvendt til politikere og andre 

småbørnsforældre.

37.2

Riisager, Merete

Selvbyggerbørn
Kristeligt Dagblad, 2020. 239 s

Debatbog om hvordan nutidens 

børn og unge tillægges ansvar 

for egen opdragelse, dannelse og 

uddannelse. Det skyldes dels de 

voksne, der ikke tager tilstræk-

keligt ansvar, og dels samfundets 

krav om læringsmål og effekti-

vitet. Til læsere med interesse 

for uddannelsespolitik, dannelse, 

forældreskab og folkeskole.
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Rejser & oplevelser

44.4 Berlin

Nielsen, Linda

Berlin - 30 år - 30 historier
Books on Demand, 2020. 67 s

30 kapitler med 30 historier fra 

30 forskellige steder i Berlin. 

Rejseskribent Linda Nielsen for-

tæller personligt om kendte og 

ukendte steder i den tyske hoved-

stad. Henvender sig til alle, som 

elsker at gå på opdagelse i Berlin.

47.98

Tiefenböck, Ota

På togrejse i Polen
Mr. East, 2020. 126 s

Inspiration, tips og tricks til togfe-

rien i Polen. For unge, voksne og 

ældre selvstændigt rejsende.

48.66

Breum, Mikie

Fra Panama til LA
mellemgaard, 2020. 377 s

Kom med til Mellemamerika og 

Mexico, oplev eksotiske dyr, van-

dring i junglen, besøg i koloniale 

byer og mayamarkeder. En spæn-

dende og personlig rejseberetning 

for alle, der elsker at rejse hjemme 

fra sofaen.

Danmark rundt

46.3

Isola - København  
i coronaens tid

Gyldendal, 2020. 91 s

Flot fotografisk bog om det men-

nesketomme København under 

forårets coronanedlukning. For 

interesserede i billeddokumen-

tation om samfundsforhold og 

fotokunst.

46.3

København - 1960'erne
Turbine, 2020. 367 s

Bind 2 : 1960'erne

Et stykke københavnsk kulturhisto-

rie fra 1960'erne set gennem bil-

leder. For københavnere og andre, 

der interesserer sig for lokalhisto-

rien og den kæmpe udvikling, vores 

hovedstad har gennemgået de 

sidste 50 år.

46.4 Bornholm

Asmussen, Jesper

Bornholm med Ertholmene
Turbine, 2020. 256 s

Tag med på en trehundrede kilo-

meters rejse igennem danmarks-

historien og lær alt om Bornholms 

historie og geografi. Turister såvel 

som folkeskolelærere kan bruge 

denne imponerende bog, der også 

vil være interessant for fastboende 

bornholmere.

46.4 Hærvejen

Asmussen, Jesper

Hærvejen - fra Skagen  
til Rendsborg

Turbine, 2020. 256 s

En turguide til Hærvejen for histo-

risk interesserede turister. Turen er 

både for vandrere og bilturister.

46.4 Nordsjælland

Nordkysten
Lindhardt og Ringhof, 2020. 331 s

Smuk fotobog med personlige 

fortællinger om og fra Nordkysten. 

Henvender sig til alle med interesse 

for eller tilknytning til dette område.

46.6

Skaale, Sjúrður

Da Færøerne ville løsrive sig
Torgard, 2020. 395 s

Kom med helt ind i statsministe-

riet, når Sjúrður Skaale beretter fra 

de dramatiske og fortrolige møder 

om Færøernes løsrivelse i 2000. 

Desuden reflekteres over, hvor-

dan det nuværende gode forhold 

kan bevares. For læsere, der er 

interesserede i politik eller rigsfæl-

lesskabet.
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Mad & opskrifter 

64.1

Blomsterberg, Mette J.

Min jul
Gyldendal, 2020. 290 s

Ægte julehygge og lækre bud på 

julens bedste småkager, konfekt 

og julemad. Alle kan være med til 

at trille pebernødder, og her er 

opskrifter i alle sværhedsgrader 

og med kyndig vejledning. En del 

opskrifter er i øvrigt glutenfri.

64.1

Oliver, Jamie

7 nye måder
Lindhardt & Ringhof, 2020. 317 s

120 nemme opskrifter baseret på 

18 velkendte ingredienser.

64.1

Wisweh, Gorm

Gorms one pot
Turbine, 2020. 150 s

Indbydende kogebog til dem, der 

gerne vil lave lækker, hurtig mad 

- og slippe for den store opvask. 

Alt det kræver er en god gryde og 

gode råvarer, og så er man klar til 

at gå ombord i opskrifterne.

64.1

Wulff, Signe

Karen Blixens kogebog
Storyhouse, 2020. 365 s

Gourmander og Karen Blixen-fans 

vil få sig en lækker oplevelse i 

denne omfattende kogebog, der 

indeholder hendes mest elskede 

opskrifter, krydret med anekdoter 

og citater fra den store forfat-

ter. Opskrifterne er tilpasset det 

moderne køkken og kræver en vis 

erfaring med kogekunsten.

64.11

Polke, Stefan

Røde viking
mellemgaard, 2020. 108 s

Få masser af inspiration til at lave 

mad som i vikingetiden. En ander-

ledes kogebog, der kræver god 

tid og fordybelse i madlavningen. 

For alle der interesserer sig for 

vikingetiden og som har lyst til selv 

at kaste sig over vikingemadlav-

ningen.

64.12

Jensen, Ditte Julie

Vores bageeventyr
Gyldendal, 2020. 146 s

Ditte Julie, tidligere deltager i "Den 

store bagedyst", inspirerer med 

opskrifter på festlige kager til børn. 

En bagebog for børnefamilier og 

alle andre, der godt kan lide flotte 

og pyntede kager.

64.12

Lorang, Louisa

Småkager 
Lindhardt og Ringhof 2020. 118 s

50 opskrifter på småkager i alle 

afskygninger, som kan laves af alle 

med hang til den lækre spise.

64.15

Meyers grønne proteiner
Meyers Madhus og Lindhardt og Ringhof, 

2020. 391 s

Grønne retter fra Claus Meyer. En 

kogebog til både grøntsagselskere, 

vegetarer og til kødspisere, der 

gerne vil finde nye og sunde veje til 

proteiner.

64.15

Ottolenghi – smag
Lindhardt og Ringhof, 2020. 317 s

Opskrifter på vegetariske ret-

ter, der kræver et minimum af 

anstrengelser, men trækker 

grønsagernes individuelle smage 

helt frem i billedet. Der er fokus 

på 20 smagsingredienser, der vil 

umami-bombe dine grønsager og 

hæve aromaerne til nye højder. For 

alle, der holder af sund og lækker 

hverdagsmad.
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64.15

Sommer, Mia

Vegansk madglæde
Linje H, 2020. 292 s

Kogebog med 100 opskrifter på 

vegansk mad med alt fra mor-

genmad og brød til hovedretter og 

desserter. Til veganere eller andre, 

der ønsker ny inspiration til mad-

lavningen.

64.17

Brændt, røget, hængt, sprængt
Gyldendal, 2020. 231 s

Jagt og fiskeri giver gode råvarer 

direkte fra naturens bord. For 

jægere og fiskere, der kan lide at 

udforske vild madlavning over bål 

eller hjemme i køkkenet.

64.17

Spangsberg, Stephanie

Salat, salat, salat
Zara, 2020. 231 s

Skal salaten spille hovedrollen i dit 

måltid, eller savner du inspiration 

til salat som tilbehør, så er der 

masser af salater på menuen i 

denne lækre kogebog. Anbefales 

både til vegetarer, kød- og fiske-

spisere.

64.17

Vase, Maja Ambeck

Majas chokolade
Lækkerier, 2020. 137 s

Kage- og dessertstylist, Maja Vase, 

tryller med nye opskrifter på des-

sertkager. Hver kage er et kunst-

værk i sig selv, med lag af mousse 

og cremeux, pyntet med blomster-

blade, chokoladespir og spejlblank 

glaze. For kageentusiaster med en 

beslutsom hånd.

Krop & sundhed

61.28

Gammelgaard, Johny

Husk hjernen,  
så du ikke taber hovedet!

Athenas, 2020. 179 s

Hvorfor reagerer vi som vi gør i 

udfordrende situationer, og hvor-

dan kan vi styre vores reaktioner, 

så de bliver mere hensigtsmæs-

sige. Til brug i dagligdagen.

61.33

Estrup, Vibeke

Vegetabilske olier i  
ansigts- og kropspleje

Muusmann, 2020. 161 s

Brugsbog om at anvende vegeta-

bilske olier i hud- og hårpleje. Til 

gør-det-selv-typen, der interesser 

sig for naturlig hudpleje.

61.541

William, Anthony

Den medicinske seers guide  
til udrensning

Borgen, 2020. 639 s

Seeren Anthony Williams kom-

mer her med sine bedste bud på 

udrensning. For alle med interesse 

for healing og alternative helbre-

delsesmetoder.

64.14

Hold gryden i kog og  
rør dig imens

Diabetesforeningen, 2019. 74 s

Inspiration til en sund livsstil med 

øget livskvalitet i form af 12 dia-

betesvenlige opskrifter på supper 

og simremad, inspiration til fysisk 

aktivitet gennem styrketræning og 

yogaøvelser, samt værktøjer til at 

styrke den mentale sundhed.

Sy & strik

64.64

Klompelompes jul
People'sPress, 2020. 173 s

Klompelompe strikker julen ind 

med opskrifter på varmt tøj til hele 

familien, hjemmelavede gaver - 

både strikkede og spiselige - og 

idéer til julepynt, du selv kan lave. 

Både begyndere og erfarne strik-

kere kan blive udfordret.
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64.65

Stendys, Gitte Marie

Hæklet anatomi
Turbine, 2020. 119 s

Hækl et organ! Man kan hækle 

næsten alt, også organer. Bogen 

henvender sig til hæklenørder 

eller dem, som på en eller anden 

måde har en særlig relation til et 

eller flere organer, fx kronisk syge, 

sundhedspersonale eller nyop-

ererede.

64.66

Andersen, Bettina

Broderi ...
Brodøsens, 2020. 139 s

Håndarbejdsbog for brodøser. 

Inspiration med udgangspunkt i 

de forskellige stingtyper. Man kan 

bruge sine egne idéer ud fra moti-

verne i bogen. For både nybegyn-

dere og erfarne udi broderikunsten.

Hobby & fritid

33.24

Tvede, Lars

Bobler, bullshit og børsfest
Politiken, 2020. 218 s

Få gode råd og tips til at investere i 

aktier af iværksætteren Lars Tvede, 

som dagen før Covid-19 lukkede 

Danmark ned solgte sine aktier 

dyrt for at få uger senere at købe 

aktierne billigt tilbage. Inspiration 

for såvel den drevne børshaj som 

for nybegynderen.

64.18

Wiese, Martin

Hjemmelavet slik
Turbine, 2020. 154 s

Et overflødighedshorn af lækre 

opskrifter på hjemmelavet slik. For 

slikmunde, der gerne selv vil lave 

deres slik.

64.69

Magi med tråde
Mellemværk, 2020. 144 s

Vævebog med teori, inspiration 

og opskrifter. Her arbejdes med 

crepegarner, elastiske garner 

og krympegarner, der kan skabe 

struktur og elasticitet med tykke 

og tynde tråde. Med hjælp til nye 

vævere og til dig, der arbejder selv-

stændig med tekstil design.

66.83

Rydberg, Thomas

Sydafrikansk vin
Rydberg Publishing, 2020. 265 s

Flot og velredigeret opslagsværk 

om sydafrikanske vine. Til vinken-

dere og fagfolk i restaurationsver-

denen.

68.8

Genbrugsmode
Røde Kors i samarbejde med Gad, 2020. 

188 s

Med redesign af genbrugstøj fra 

Røde Kors har Soeren Le Schmidt 

skabt kollektionen RKXSLS. Går 

du op i både klima og mode, men 

mangler tips til at upcycle, så kan 

du få inspiration til at opbygge en 

garderobe med mere personlighed 

- uanset alder og køn - du behøver 

bare nål og tråd.

75.71

Nyberg, John

Introduktion til  
digital fotografering

Libris Digimental, 2020. 95 s

Om at komme et skridt videre 

end kameraets autofunktion. 

Introduktion til de mest basale 

funktioner i digitalkameraer.

76.99

Norman, Edle Catharina

Kranse & dekorationer  
til jul & vinter

Legind, 2020. 120 s

Skab stemning med smukke kran-

se og dekorationer i naturmate-

rialer i efteråret, julen og vinteren. 

Inspirerende og smuk bog, hvor 

alle blomster- og dekorationsinte-

resserede kan være med.
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79.69

Arleth, Mette

Hverdagseventyr
Muusmann, 2020. 208 s

Få inspiration til mikroeventyr 

sammen med Mette Arleth, der 

deler ud af sine erfaringer med 

fantastiske oplevelser på korte 

naturture i det nordjyske. For van-

dre- og naturinteresserede læsere.

Sport

76.6

Vesterby, Michelle

Keep smiling
Gyldendal, 2020. 183 s

Personlig beretning om den vilje-

stærke og kompromisløse profes-

sionelle triatlet Michelle Vesterbys 

sportskarriere, personlige valg 

og graviditet med fortsat træning. 

Til læsere af biografier om elite-

sportsudøvere og stærke kvinder.

79.71

Skjoldhøj, Ole

Manden i buret
Turbine, 2020. 425 s

Målmanden er et holds enspæn-

der, en spiller som enten er helten 

eller skurken i en kamp. Her kom-

mer en anderledes gennemgang 

af fodboldmålmandens historie, fra 

1863 og frem. For fodboldinteres-

serede læsere.

79.86

Jönsson, Ulrik

Mit livs ræs
Storyhouse, 2020. 285 s

Øjenvidneberetninger fra dansk 

motorsports største triumfer, 

både på to og fire hjul. Fortalt af 

hovedpersonerne selv. Med bl.a. 

Kevin Magnussen, Tom Kristensen, 

Ole Olsen, Nicki Thiim og Michelle 

Gatting. For voksne og unge inte-

resserede i dansk motorsports-

historie.

Musik & film

77.1

Houmann, Ulla

Da jeg klædte Matador på
Historia, 2020. 115 s

Klassikeren over alle danske tv-

dramaer Matador, var et udstyrs- 

og kostumestykke uden lige. De 

medvirkendes tøj skulle passe til 

både tiden og personligheden. Til 

interesserede i Matador og dansk 

klædehistorie.

78.9

Schauser, Søren

Guldstykker
Grønningen 1, 2020. 431 s

Hvad er det særlige ved et klassisk 

musikstykke? Hvad bør man især 

lægge mærke til? Svaret får vi i 

denne sjove gennemgang af 100 

værker fra klassisk musik og ope-

ra. Bogen er for både novicer og 

kendere inden for klassisk musik.

99.4 Kragh-Jacobsen, Søren

Kragh-Jacobsen, Søren

Superbenzin & kærlighed
People'sPress, 2020. 361 s

Søren Kragh-Jacobsen har sat et 

kæmpe fingeraftryk på dansk kul-

tur. Utallige succesfulde film- og 

tv-produktioner for ikke at nævne 

"Mona, Mona, Mona", som de fleste 

kan nynne med på. Læs her om 

hans liv og karriere med bidrag fra 

en række samarbejdspartnere og 

venner. For læsere, der er glade for 

danske biografier.

99.4 Pilgaard, Ulf

Tofte, Marianne

Alletiders Ulf
Muusmann, 2020. 217 s

Portrætbog om Ulf Pilgaards liv 

og virke skrevet som en hyldest i 

anledning af hans 40-års jubilæum 

og afsked med Cirkusrevyen. 

For voksne med interesse for Ulf 

Pilgaard og dansk showbizz.
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99.4 Weel, Liva

Andreassen, Janni

Liva Weel - et liv à la carte
Gyldendal, 2020. 415 s

Et indtagende portræt af dansk 

revys humørbombe og dronning 

- Liva Weel. Til biografilæsere og 

læsere med interesse for dansk 

revys historie.

Historie

89.01

Møller Kristensen, Marie

Skrift
Mindspace, 2020. 150 s

Om skriftens oprindelse og dens 

historie frem til i dag. Mange afar-

ter af skriftsprog, og disses udvik-

ling over årtusinder, belyses ud fra 

flere forskellige vinkler. For læsere 

med interesse for kulturhistorie og 

teknologifilosofi.

94.43

Kitaj, Torben

Fingerspitzengefühl
Turbine, 2020. 274 s

Underholdende og lærerig bog, 

som forklarer historien bag 100 

tyske ord og begreber. Bogen er 

for alle der interesserer sig for 

Tyskland, og vil i høj grad også 

være en underholdende ledsager 

når familien drøner ned ad den 

tyske Autobahn for at holde ferie.

96.9

Mikkelsen, Lis

Kampen om sproget
Sprogforeningen, 2020. 160 s

Sønderjyderne var efter 1864 klar 

over, at hvis de skulle bevare en 

mulighed for at beholde tilknytnin-

gen til det danske, måtte kampen 

stå om sproget. Der fortælles bla. 

om dannelsen af Sprogforeningen, 

hvordan bogsamlinger og biblio-

teker blev oprettet, udgivelsen af 

børneblade, om foredrag på dansk 

og om Den Blå Sangbog der alle 

var en vigtig del af sprogarbejdet.

98.28

Chang, Jung

Storesøster, lillesøster, 
røde søster
Gyldendal, 2020. 448 s

Tre søstre fra Shanghai kommer til 

tops i det politiske Kina i største-

delen af det 20. århundrede. For 

interesserede i Kinas historie og 

politiske biografier.

Apple, windows & 
sociale medier

19.6333

Google Fotos  
- dit levende fotobibliotek

Libris Digimental, 2020. 85 s

Introduktion til Google Fotos, der 

kan bruges til at finde, dele og 

redigere billeder.

FILM

Nordiske film

Kød & blod
Universal Sony Pictures Home Entertainment 

Nordic og Scanbox Entertainment Denmark, 

2020.  (84 min.)

Idas mor dør i en trafikulykke og 

Ida placeres i pleje hos mosteren. 

Det viser sig at den gren af fami-

lien er kriminelle, og det bliver Ida 

snart en del af. Drama med træk 

fra crime/thrillergenren og social-

realismen.

Undtagelsen
SF Film, 2020. (117 min.)

"De fleste tror, at et menneske, der 

rammes af ondskab selv har været 

ude om det". Denne psykologiske 

thriller undersøger ondskabens 

psykologi og de mekanismer, der 

træder i kraft, når mennesker pres-

ses til mobning, hævn og i sidste 

ende mord. For et bredt publikum.
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Udenlandske film 

Bad education
SF Film, 2020. (104 min.)

Frank Tassone og Pam Gluckin er 

det perfekte makkerpar. Sammen 

har de fået deres skoledistrikt på 

Long Island til at være det fjerde 

bedste i hele USA. Men en dag får 

en elev, der skriver for skoleavisen, 

færten af en god historie. Kan ses 

fra 15 år.

Bombshell - Opgørets time
Nordisk Film, 2020. (104 min.)

På den ultrakonservative tv-station 

FOX News har medielegenden 

Roger Ailes skabt en benhård 

kultur for de kvindelige værter. De 

skal være knivskarpe og sexede. 

Men da en af kvinderne sagsøger 

Ailes for sexchikane tvinges tv-sta-

tionen til selvransagelse i bedste 

sendetid. For alle med interesse 

for medier, metoo og USA.

Extra ordinary
Another World Entertainment, 2020. (91 min.)

Rose er kørerskolelærer. Men hun 

har også paranormale evner! Og 

dem får hun brug for, da en sata-

nisk rockstjerne har skumle planer. 

Irsk gyserkomedie. Fra 15 år.

Her smell
Universal Sony Pictures Home Entertainment 

og Nordic Nonstop Entertainment, 2020. . 

(101 min.)

Historien om punksangeren Becky 

Something, der efter flere års 

succes, er på vej ind i en alvorlig 

mental og musikalsk krise. Kan 

hun genvinde fodfæstet og optræde 

igen? For alle voksne, der holder 

af et drama, punkrock og Elisabeth 

Moss.

The kindness of strangers
SF Film, 2019. (110 min.)

Fire fremmedes liv bliver viklet 

ind i hinanden på kryds og tværs 

over nogle uger i New York. Alle 

befinder de sig i en krisesituation, 

der gør dem ekstra sårbare og 

hvem har ikke brug for at give eller 

modtage næstekærlighed? For 

alle, der holder af feel good-film og 

hverdagsdramaer.

Little women
Universal Sony Pictures Home Entertainment 

Nordic, 2020. (2 t., 9 min.)

Hjertevarm fortælling om fire 

forskellige søstre, der i midten af 

1800-tallet kæmper med kærlighe-

den, forholdet til hinanden og ikke 

mindst et stort behov for at leve et 

frit og selvstændigt liv. For alle, der 

holder af historiske dramaer.

The plot against America
SF Film, 2020. (5 t., 51 min.)

Den folkekære pilot Charles 

Lindbergh stiller op som præsident 

i 1940 for at holde USA ude af 2. 

verdenskrig. Hans antisemitiske 

verdenssyn får store konsekvenser 

for den jødiske familie Levin, som i 

afmagt oplever samfundet forandre 

sig. For alle over 15 år.

The silencing
Universal Sony Pictures Home Entertainment 

Nordic, 2020. (90 min.)

En civilist jager en kvindemorder, 

som sheriffen tilsyneladende er 

beslægtet med. Til dem der holder 

af helt almindelige no nonsens 

actionfilm til de mørke vintermå-

neder. Fra 15 år.

Weathering with you
Mis. Label, 2020. (108 min.)

Den 16-årige Hodaka flytter til 

Tokyo en sommer hvor det regner 

konstant. Så møder Hodaka pigen 

Hina. Hun kan stoppe regnen og få 

solen til at skinne! Animationsfilm 

- til dem der godt kan lide fantasy 

og romantik. Fra 13 år. Oplagt for 

young adult.
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SPIL

Assassin's creed – Valhalla
Ubisoft, 2020. PS4

Året er 873 og du er vikingen Eivor. 

Du drager på plyndringstogt til 

England og bliver involveret i kon-

flikten mellem Broderskabet og 

Templarordenen. Action-adventure 

for unge og voksne.

FIFA 21
EA, 2020. PS4

Vil Chelseas nyindkøb, den 

tyske raket Timo Werner, bringe 

dem til tops? Vil Leroy Sane og 

Bayern München løfte endnu en 

Champions League pokal, når 

sæsonen er forbi? Det er spørgs-

mål du kan få svar på i EA Sports 

nyeste version af fodbold-masto-

donten FIFA. 

Just dance 2021
Ubisoft, 2020. PS5

Dans amok til 40 svedige dansehits 

i det nyeste "Just dance"-spil. Til 

danseglade børn, unge og voksne.

Mafia
2K, 2020. PS4

Byen Lost Heaven i 30'erne. Her er 

du taxichaufføren Thomas Angelo, 

der tvinges til at hjælpe nogle 

gangstere. Lidt efter lidt starter din 

mafia-karriere, hvor der kræves 

både gode køreegenskaber og 

modet til at gøre op med svært 

bevæbnede fjender. For unge og 

voksne.

Mortal shell 
Playstack, 2020. PS4

Mørkt og grusomt action-RPG hvor 

du kan besætte op til 4 forskellige 

kroppe og overtage deres evner og 

færdigheder, mens du udforsker 

den dystre verden hvor stort set 

alle er fjender. For dem der kan 

lide klassiske souls-like-spil.

Need for speed - hot pursuit
EA, 2020. PS4

I de åbne landskaber i Seacrest 

County dyster fartgale gadera-

cere mod hinanden, mens politiet 

desperat kæmper for at dæmme 

op for ulovlighederne. Slut dig til 

politiet og deltag i jagten eller bliv 

gaderacer og se om du er den 

hurtigste på landevejene, hvis du 

ellers kan undgå lovens lange arm.

NHL 21
EA, 2020. Xbox One

Her kan du spille ishockey i ver-

dens bedste liga, NHL, og konkur-

rere mod de bedste spillere og hold 

i verden. For ishockeyfans fra 12 år.

Remothered - broken porcelain 
Modus Games, 2020. PS4

Gysende uhyggeligt survival-

horrorspil om den unge stuepige 

Jennifer, som må kæmpe for 

at overleve rædslerne på Hotel 

Ashmann Inn. Kun for voksne.

RPG maker MV
NIS America, 2019. PS4

Lav dine egne RPG-spil fra bunden 

og del dem med andre på RPG 

maker MV Player. Fra 12 år

Watch dogs legion 
Ubisoft, 2020.

London i nær fremtid. Du er del af 

hackergruppen DedSec, som for-

søger at befri London fra korrupte 

magthavere og brutale kriminelle. 

Action-adventure for unge og 

voksne.
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