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Gør bilturen
mere magisk
E-bøger og netlydbøger fra bibliotekerne
2

VOKSENBIBLIOTEKET
FAGLITTERATUR

04.6 Horst Petersen, Ulrich

I den sidste tid
97 stykker
Mini-essays med forfatterens tanker og refleksioner over forskellige
situationer og oplevelser fra hans
eget liv, hvor fortiden og nutiden
tematiseres.

30.175 Milsted, Thomas

Stedbørnene
En guide til sammenbragte
familier
På baggrund af interviews med
stedbørn belyses de problemer, der
kan opstå mellem børn, forældre
og stedforældre, og særligt det nye
forholds konsekvenser for børnene. Forfatteren giver konstruktive
råd til, hvordan sammenbragte
familier kan blive harmoniske familier.

41 Palludan, Uffe

Ukendt hav
En opdagelsesrejse
rundt om Østersøen
En rejse rundt i Østersølandenes
brogede historie, både politisk, historisk og geografisk.

41.04 Brönner, Thorsten

De skønneste cykelture
i Europa
04.6 Møllehave, Johannes

Hanengalemig
Lystrejser og lyksaligheder
Samling af tidligere offentliggjorte
artikler og kronikker om bl.a. Langeland, litteratur, livet og interessante menneskeskæbner.

37.77 Björnström, Markus

Værd at vide om
dyskalkuli
Introduktion til dyskalkuli (talblindhed) og forslag til hvad skolen og forældre kan gøre for at
hjælpe elever med denne diagnose.
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Cykelruter fra Skandinavien til
Italien, fra Island til Montenegro
- i alt 16 europæiske lande med
hver deres særlige skønhed og kultur. På hver tur fås beskrivelser af
seværdigheder og højdepunkter
samt praktiske cykeltips.

42.7 Château de Caïx

Lesenecal, Olivier

Château de Cayx
Regionen, slottet & vinen
I tekst og farvefotos beskrives
regentparrets
sommerresidens,
Château de Caïx og områdets
historie fra storhedstiden i
1600-1800-tallet frem til 2010’ernes landlige idyl. Fokus er især på
slottets vinproduktion, der har eksisteret siden gallertiden i 600-tallet.

50.4 Heiney, Paul

Kan krokodiller græde?

55.8 Tanev, Peter

Forbløffende svar på helt
fantastiske spørgsmål

Tanevs vejrbog
Året rundt i Danmark

Dyremagi; Menneskets krop; Hvad
i alverden; Videnskab i hverdagen;
Ud i rummet; Mad til eftertanke;
På farten; De virkelig store spørgsmål.

Vejrbog der følger årets 12 måneder og indeholder information om
vejrrekorder, vejrstatistik m.m..
Derudover en række personlige historier fra vejrværten og billeder,
der primært er taget af TV2 Vejrets
seere.

55.6

Danske landskaber
46.4 Fur

Fortællinger fra Fur
Naturfotografier der viser øen Fur
i alle årstider og fortællinger om
folk og natur på øen.

Landskabstyper fra Bornholms urgamle klipper over kridtklinter og
moler til landskaber dannet under
de seneste tre istider gennemgås
kronologisk. Herunder senere tiders landhævning og -sænkning
og påvirkning fra vind, vand og
vejr. Desuden forklarer bogen
landskabernes karakteristika: geologi, fossiler, plantevækst, dyreliv,
oprindelseshistorie og eventuelle
udnyttelse.
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59.52 Jenkins, Richard

At være dansk
Identitet i hverdagslivet
På baggrund af arkivstudier og etnografisk feltarbejde undersøger
forfatteren begrebet danskhed og
analyserer, hvad der lå til grund
for opfattelsen af begrebet danskhed i Skive i 1990’erne. Desuden
undersøges danskernes holdning
til EU, Dannebrog, Kongehuset og
kristendommen.

kommer fra hver sin del af musiklandskabet er der mange ligheder
og de to musikere lærer meget nyt
af hinanden.
79.36 Rønholt, Erik

Håndbog for
petanquespillere

61.28

Knivskarp
Fra normal til genial - træn
din hjerne på 6 uger
Hjerneforsker Troels W. Kjær afprøver et 6-ugers hjernetræningsforløb på skuespiller Mikael Birkkjær. Hans teori er, at de fleste vil
kunne skærpe deres hjerne, idet
hjernen ikke er noget statisk men
kan optrænes, hvis man bruger
den. Med de rette øvelser kan hjernen optimeres: skarpere hjerne,
en bedre hukommelse og en øget
kocentrationsevne.

76.6 Hansen, Per H.

En lys og lykkelig
fremtid
Historien om FDB-møbler
Om FDB-møblernes historie gennem ca. 70 år, fra møblernes store
succes i 1950’erne og 1960’erne,
over nedturen i 1980’erne hvor
produktionen indstilles, frem til
retrobølgen i 2013, hvor de mest
ikoniske af møblerne relanceres.

Kuglespil før og nu; Forskellige typer kuglespil; Petanque i Frankrig;
Boules eller petanque?; La Ciotat
1907; Petanqueregler; Kaste til
gris; Kugler; Kuglernes udformning; Fremstilling af kugler; Måleredskaber; Tællere og pointtavler;
Grise; Magneter; Baner; Teknik;
Taktik; Organisation; Fanny; Petanquemuseet i St. Bonnet; Dommere; Indendørs petanque; Andre
kuglespil; Skik og brug.

80.1 Handesten, Lars

Bestsellere
En litteratur- og kulturhistorie
om de mest solgte bøger
i Danmark siden 1980

76.096

101 danske
designikoner
Præsentation af 101 danske designikoner som vi møder overalt
i vores dagligdag, fx. porcelæn og
bestik, møbelklassikere, tøj og sko,
telefoner og vindmøller - og som
har indskrevet dansk formgivningskultur i den globale designhistorie.

78

Prøv og hør
Samtaler om musik,
kreativitet og følelser
Lars Lilholt, spillemand, og Karl
Aage Rasmussen, komponist og
forfatter, taler om musik, inspiration og erfaringer. På trods af at de
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Om de skønlitterære bøger, der
har solgt mest i Danmark, fra
1980 til ca. 2014. Der gøres rede
for bestsellerbegrebet, populærlitteraturens funktion og bestsellerlisternes art og historie. Dernæst
introduceres en række bestsellere
i perioden og hvad det fortæller
om læsernes skiftende interesser.

KROP OG SJÆL

79.53 Oren, Goldie Karpel
61.33 Absalonsen, Anne

61.55 Goerlich, Rikke

Alt det du ikke vidste
om hemmeligheden
bag ægte skønhed

Det gode kvindeliv med
naturens medicin

En insiders guide
Om indre og ydre skønhed til den
moderne kvinde, der gerne vil
gøre lidt ekstra ud af sig selv.

Kend din urt

Om at gøre brug af helbredende
urter i behandlingen af kvindeskavanker som blærebetændelse,
menstruationsproblemer, ømme
bryster og PCOS.

Yoga
DVD. Trin-for-trin træningsprogram med anatomiske oversigter
med tegninger, som viser hvilke
muskler, der bliver brugt i hver
øvelse. Hvert program varer ca. 1
time.

79.601 Arndal, Lotte Rye
61.398

Det gode seniorliv
Find motivationen og styrk
dine muskler med træning
og proteinrig kost
Baseret på den nyeste forskning
inden for aldring gives her bud og
anbefalinger på hvordan man selv
kan medvirke til at få et godt seniorliv.

79.53 Bertelsen, Iben

Sund krop, stærkt sind
Yoga for dig på 50+
Introduktion til yogaens verden,
særligt målrettet personer på 50
år og derover. Om betydningen af
korrekt vejrtrækning, spænding
og afspænding, samt forslag til
forskellige yoga- og afspændingsøvelser.
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Styrketræning
for kvinder
Styrketræningsprogrammer
for
kvinder på 3 forskellige niveauer:
begynder, let øvede og øvede.

HUS, HAVE OG HJEM

64.62 Lemire, Sabine
64
63.54

Aarstidernes
køkkenhave
Så, bed, høst, spis
Hvordan og hvad man kan dyrke
i sin køkkenhave. Om 90 forskellige grøntsager, jord og gødning,
havegrej, plantning, sygdomme,
krukker, højbede, rodfrugter, løg,
drivhuset, biodynamik, økologi og
naturens egen rytme. Bagest ca. 70
opskrifter på retter med grøntsager fra køkkenhaven.

Tag naturen med hjem
Indretning, ideer og
mad til alle årstider
Hvordan ting fra naturen kan hentes ind i vore hjem, og bruges til
pynt, til dekorationer eller til at
spise. Opdelt efter de fire årstider.

Børnetøj
Design, syvejledninger, mønstre
35 ideer til børnetøj med detaljerede syvejledninger og beskrivende
tegninger.
64.64 Danielsen, Annette

Strik med inspiration
fra Grønland
Strikkebog med 16 opskrifter på
tøj til kvinder. Modellerne er inspiret af Grønland.

64.1 Orellana, Sif

Slyngler & stanglakrids
Opskrifter, tips og idéer
til familier med børn
63.59

Mellem æbletræer
og skvalderkål

Bud på skægge lege, nemme retter
og opskrifter på bagværk, input
til, hvad man kan spise i hverdagen, lave i højtiderne og hygge sig
med i weekenderne.

Inspiration til at lave blomsterdekorationer året rundt af årstidens
blomster og planter fra have og
natur.

64.65 Bøgelund Bentzen, Jeanette

Lutter løkker
22 hækleopskrifter til
baby og børneværelse
Hækleopskrifter på f.eks. babytæpper, gulvtæpper, kurve, pynt og legetøj til børneværelset.
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64.65

myboshi 1.0
Din hue, din stil, håndlavet af dig
15 opskrifter på hæklede Myboshi-huer, med trin for trin-vejledninger til både begyndere og erfarne hæklere.

HISTORIE

99.1 Helleberg, Maria

Kvinder der
forandrede verden
43 kvinder fra den franske
revolution til i dag
Portrætter af markante kvinder fra
1700-tallet og frem til i dag, som
alle har gjort en forskel politisk,
kulturelt, samfundsmæssigt mv.

Backman, Fredrik

Britt-Marie var her
Britt-Marie er 63 og forlader efter
40 års ægteskab sin mand. Hun
ender i en lille flække, hvor hun
trods sin bedrevidenhed og sit rengøringsvanvid falder til og faktisk
gør en forskel.

ROMANER

92.4 Cornwell, Bernard

Waterloo
Historien om fire dage,
tre hære og tre slag
Om slaget ved Waterloo, der afsluttede Napoleonskrigene, og de
mindre slag ved Quatre-Bras og
Ligny to dage før. Ved hjælp af breve og dagbøger kastes lys over de
tanker, der løb gennem hovedet
på ikke alene Napoleon, marskal
Blücher og hertugen af Wellington, men også de almindelige officerer og soldater.

Blom, Mogens
Andersen, Benny

At elske eller ikke elske
Nye og gamle kærlighedsdigte
Digtsamling bestående af 29 gamle og 13 nye kærlighedsdigte af
Benny Andersen. Digtene handler
om det vigtigste af alt, kærligheden i alle dens forklædninger.
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Gidsel i Amman
Maiken Trap er agent i Forsvarets
Efterretningstjeneste og er sendt
til Jordan for at overvåge en terrortrussel mod danske interesser, da
en ung dansk kvinde kidnappes.
En befrielse af gidslet inden tidsfristen udløber kræver samarbejde.
Nås det, inden bomben udløses?

Goby, Valentine

Kinderzimmer
Mila, en ung gravid modstandskvinde, deporteres til koncentrationslejren
Ravensbrück.
Mila gør alt for at skjule sin graviditet, men til sidst stifter også hun
bekendtskab med lejrens Kinderzimmer, stedet hvor alle de nyfødte børn ender.

Recht efterforsker en sag, hvor alle
spor peger mod Israel. Efterretningstjenesten er også indblandet,
og såvel i politiet som i efterretningstjenesten er der nogen, der
ikke spiller med åbne kort.

verden, hvor man på den ene eller
anden måde bruger sin krop for at
overleve.

Gerlow, Jeanette Øbro

Det norske job
Krimi. Tilpas i sit samliv med kollegaen Jens Høgh, som hun netop
er blevet gravid med, venter kriminalpsykologen Katrine Wraa
på at kunne genindtræde i sit job
i politiet, da hun får at vide, at en
flygtet kriminel fra hendes fortid,
er set i Caribien.

Vinn Nielsen, Bent
Padura, Leonardo

Kættere
Krimi. Mario Conde bliver i Havana hyret til at opklare, hvad
der skete med et forsvundet Rembrandt-maleri, der skulle bruges
som bestikkelse for at give nogle
jøder indrejsetilladelse i Cuba i
1939.

Den svævende
tankbestyrer
Magnus er tankbestyrer et sted i
Vendsyssel, hvor udviklingen er
kørt forbi. Han funderer over tilværelsen sammen med sine få ansatte og kunder.

BIOGRAFIER

Johansson, Lars

Signes hjemkomst
Året er 1948 og Signe Gondrup
vender hjem fra Tyskland. Med
sig har hun sin lille datter Kirsten.
Signe arresteres ved grænsen, hun
ved ikke hvorfor? Hvilken forbrydelse har hun begået - udover at
elske en tysk mand?
Ohlsson, Kristina

Davidsstjerner
Krimi. Det stockholmske politi
med Fredrika Bergman og Alex

99.4 Ancher, Michael
Thompson, Craig

Michael Ancher
- P.S. Krøyer

Habibi

Venner og rivaler

Tegneserie - graphic novel. I et
fiktivt islamisk eventyrsamfund
møder vi Dodola og Zam - to slaver, der søger hinanden i en grum

Med udgangspunkt i brevvekslingen mellem Michael Ancher og
P.S. Krøyer og i deres værker gives
et indblik i relationen mellem de
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to skagensmalere samt i deres selvforståelse, kunstsyn og arbejdsprocesser.

og ikke mindst om at holde fast i
livskraften, da hun kom ud for en
voldsom ulykke under en filmoptagelse.

99.4 Schou, Ellen

Møller, Morten

Ellen og Adam
En fortælling om kærlighed
og terror i Stalins Moskva
Skildring af danske Ellen Schou og
nordmanden Adam Egede-Nissens
historie og deres engagement i den
internationale kommunistiske bevægelse under og efter deres ophold i 1930’ernes Sovjetunionen.
99.4 Stafford, Ed

Stafford, Ed

Walking the Amazon
860 dage til fods langs
Amazonf loden
99.4 Bjørnkjær, Kristen

Øst for Suez

99.4 Kollo, Dorthe

En rejse med Mærsk og gennem livet

Jeg er stadig her

Digteren og journalisten Kristen
Bjørnkjær deler sin personlige logbog fra en rejse til det fjerne Østen
ombord på skibet ”Edith Mærsk”.

Sangerinden Dorthe Kollo fortæller om sin opvækst, sin karriere og
sit liv, der har været præget af fis
og ballade - af ensomhed og længsel efter tryghed.

Ed Staffords personlige beretning
om sin 2 1/2 år lange vandring
langs hele længden af Amazonfloden med faren som en konstant
følgesvend.

99.4 Toft Simonsen, Renée
99.4 Nørgaard, Lise

Fruen kommer i dag
99.4 Jørgensen, Bodil

En rejse gennem
bly og græs
Skuespilleren Bodil Jørgensen
fortæller om sin barndom, om
sine år på skuespillerskolen, om
sin karriere, familie, ægteskab
og skilsmisse, sin tro og værdier,

Cecilie Frøkjær interviewer
Lise Nørgaard
Lise Nørgaard fortæller om sit liv,
der har været præget af mod og
stærke meninger som debattør,
journalist og forfatter. Hun fortæller om sine fejl, sine sejre og de
mennesker og begivenheder, der
har formet hende.
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Toft Simonsen, Renée

Renée: at finde hjem
Tidligere supermodel, Renée Toft
Simonsen, beretter om et liv ud
over det sædvanlige med stjerner, kærlighed, stoffer, catwalks,
mænd og sex. Om hendes kamp
for at finde sin egen vej i livet og
lære at håndtere angsten.

BØRNEBIBLIOTEKET
61.9

FAGLITTERATUR

Sille skal opereres
Børn på hospital
Billedbog. 6-årige Sille har en skæv
ryg og skal opereres. Man følger
Sille gennem de forskellige procedurer i forbindelse med en operation så som at tale med lægen,
blive indlagt, få drop og komme i
narkose.

58.97

Flodheste er enorme!

39.12 Grimm, J. L. K.

Hans og Grete
Billedbog. Eventyret om Hans og
Grete, der bliver efterladt dybt
inde i skoven. De farer vild og
kommer til et hus lavet af pandekager. Men her bor heksen. Med
forslag til dialogisk oplæsning.

Billedbog. Om flodheste, som er
både enorme og farlige dyr. De
kan blive næsten fire meter lange,
veje det samme som 50 mennesker
og bide en fuldvoksen krokodille
midt over.
61.645 O’Toole, Jennifer Cook

Aspiens hemmelige
bog om uskrevne
sociale regler
En guide til teenagere med
Aspergers syndrom
En guide med gode råd til unge
med Aspergers syndrom om hvordan man af koder de uskrevne sociale regler og begår sig i sociale
sammenhænge. Hvordan fungerer
det, når man dater, er sammen
med vennerne, i skole eller på de
sociale medier?

40.1

Kort over verden
Billedbog. 56 kort over verdens
lande med oplysninger om f.eks.
vigtige personer, dyr og planter,
lokale folkeslag og begivenheder,
samt oversigt over verdens flag.
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63.67 Head, Honor

En guide til hundens
bedste ven
Fuld af nyttige tips og
hundekunster!
Hunde-pleje; Hunderacer; Hundens sprog; Træning & tricks.
99.1 Heisz, Tommy

Vovehalse
Om mange forskellige typer vovehalse, fx kanonkongen der kunne
gribe en kanonkugle, to mænd roede fra Amerika til England, manden der gik på en stålline mellem
to skyskrabere og kvinden som i
en tønde af træ røg ned af USA’s
højeste vandfald.

99.4 Yousafzai, Malala

Abouraya, Karen Leggett

Malala: pigen som
kæmper med ord
Billedbog. Malala Yousafzai er en
modig, pakistansk pige, der kæmper for alle børns ret til uddannelse. Hun blev skudt på grund af sin
kamp, men overlevede. Hun har
fået Nobels Fredspris for sit mod
og sine meninger.

SKØNLITTERATUR

Green, John
Dürr, Morten

Paper towns

Jagten på den
talende hund

Historien om Margo & Q

Krimi. Kurt og Mikkel går i 6. klasse og tjener styrtende med penge
ved at kidnappe folks kæledyr. Da
de stjæler en talende hund fra en
indisk mafiaboss, får de både lejemordere og den smukke dyreven,
Ellen på nakken.

Quentin er vanvittig forelsket i
Margo, som han har kendt siden
de var børn, men da hun forsvinder efter en vild forårsnat bliver
han tvunget til at tage sin opfattelse af hende op til revision, hvis
han skal have en chance for at finde hende igen.

Blay, Charlotte

Himmelborgens
hemmeligheder
Under en voldsom storm revner
tårnet på Gjorslev slot. Snart begynder det at spøge. Da de to søskende Uffe og Anna tager kampen op mod spøgelserne, kommer
de på sporet af dunkle hemmeligheder og skjulte skatte.

Einspor, Henrik

Flugten fra
skinkeekspressen
En grisetransport forulykker og
forude venter friheden for svinene. Men først må de finde ud af
hvad frihed er, før de overhovedet
kan finde den.
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Hansen, Jens Jørgen

De unge pirater
Den 16-årige Will tages mod sin
vilje som dæksdreng på et piratskib, og må udholde mange
trængsler før han omsider en dag
får chancen for at undslippe. Men
vrede pirater tilgiver ikke.

Kyed Knudsen, Line

Mission slik: Marius
midtimellem
Det er ”fredag med slik på”. Marius beslutter sig for at tage fredagsslikket med i skole, så lillesøsteren, der er besat af slik, ikke spiser
det hele. Det bliver en god dag,
tror Marius, men han tager grueligt meget fejl.

Qvistgaard, Lise J.

Den hvide bjørn

Willer, Martin

Fantasy. Selvom Johs er en tyv, er
han alligevel en god dreng, ellers
ville han vel heller ikke være blevet udvalgt til missionen?

Chronos kommer

Sunne, Linn T.
Pilkey, Dav

Ricky Ricotta &
Megarobotten
Musen Ricky Ricotta bliver drillet i
skolen. Det holder ligesom op, da
han får en kæmpestor robot, der
hjælper ham. Men kan de sammen
klare Professor Stinkers muterede
monster?

Alt hvad du kan
ønske dig
Siri og Jens er kærester, men det er
på flere måder ikke nemt. Jens har
et problem, som kun Siri kender.
Samtidig er hun vild med Andreas.
Hvad skal hun dog gøre?
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Fantasy. Den 14-årige, forældreløse skoledreng, Scott Roddick får
pludselig superkræfter, da han
redder en mor med to børn fra at
blive mast af en løbsk lastvogn.
Sammen med elverpigen, Camille
og mesteren, Narugo skal han nu
redde Jorden fra Helvedes konge,
Lucifer og kæmpedragen, Chronos.

DEN SLESVIGSKE SAMLING
FAGLITTERATUR
08.63 Danker/Lehmann

terne Schwarzenberg og Jylland,
den barske virkelighed ombord på
skibene og det dramatiske slag ved
Helgoland.

Strukturwandel in
der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts
Im Mittelpunkt steht der Wandel
gesellschaftlicher und ökonomischer Strukturen nach 1945. Der
Band versammelt Beiträge, die
sich mit den Ursachen, Verläufen
und Folgen dieses Wandels beschäftigt. Es werden die Bereiche
Landwirtschaft, Schwerindustrie
und Tourismus sowie Bildung und
Bundeswehr berücksichtigt.

regimenter” eller ”danskerregimenter”, som hentede mange af
sine soldater blandt dansktalende
sønderjyder. Under 1. verdenskrig
tilbragte regimentet stort set hele
krigen på Vestfronten. Bogen følger regimentet fra mobiliseringen
i 1914 og indtil hjemkomsten i
1918.

08.95 Bredal, Johannes
08.965 Alexander Querengässer

Die Streitkräfte
Schleswig-Holsteins im
Unabhängigkeitskrieg
1848-1850
Der Band schildert nicht nur den
militärischen Verlauf der SchleswigHolsteinischen Erhebung, sondern
erklärt auch detailliert, wie die
beiden Länder eine moderne, leistungsfähige Armee organisierten,
ausrüsteten und ins Feld stellten.

I vendernes fodspor
En odyssé
Rejse i vendernes historiske fodspor fra Flensborg langs den
tyske østersøkyst til Rügen. Omdrejningspunktet er vendernes
skiftende berøringsflader med
det danske folk, hvor venderne
igennem tiden har haft roller som
både allierede, venner og fjender.

Krigen på havet
1864 - omkring Jylland
Skildring af søkrigen i 1864, som
den danske besætning på krigsskibene oplevede den. Om fregat-

Nordseeküste im
totalen Krieg
Dieses Buch zeigt auf, was sich in
der Zeit des „totalen Krieges“ im
Zeitraum zwischen 1943 und 1945
entlang der Nordseeküste zugetragen hat. Es ist die Fortsetzung des
2010 erschienenen Titels „Nordseeküste im Krieg 1939-42“.

08.98919 Jürgensen, Wilhelm
08.966 Blæsild, Benno

08.99S Piening, Holger

Füsilierregiment
”Königin” Nr. 86
De slesvigske regimenter i
Verdenskrigen 1914-18
Füsilier-Regimentet ”Königin” nr.
86 var ét af de såkaldte ”slesvigske
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46.4 Sønderjylland

08.64 Sieck, Annerose

Jensen, Kristian Ditlev

Schleswig-Holstein
– Die Gerichte
meiner Kindheit

Sønderjylland: steder
og mennesker
Beskrivelser og billeder af Sønderjyllands landskaber, byer, mennesker, virksomheder, museer og
kirker. Med korte citater af sønderjyder, som fortæller om deres
forhold til landsdelen.

Rezepte und Geschichten
Selbst nach Jahrzehnten denken
wir mit einem wohligen Zuhause-Gefühl an die Gerichte zurück,
die uns in jungen Jahren Momente
der Geborgenheit schenkten. Sie
gehören zu unseren Wurzeln und
sind damit auch ein Stück Heimat.
Das Buch der Historikerin und
Journalistin weckt nostalgische
Erinnerungen an Rezept und Geschichten aus Kindertagen.
A3 Ohlandt, Nina

Möwenschrei:
Nordsee-Krimi

94.41 Kronika, Jacob

Berlins Undergang.
Dagbog fra det
tredje riges fald
Den danske journalist Jacob Kronikas (1897-1982) dagbogsoptegnelser fra de sidste måneder i det
sønderbombede Berlin i 1945 og
om, hvorledes han ved krigens afslutning bliver sendt til en interneringslejr i Moskva.

Husum zu den Feierlichkeiten
angereist. Doch dann macht seine
Frau einen grausigen Fund und
schon findet Sönke sich in einem
verzwickten Fall wieder, der bald
schon politische Dimensionen anzunehmen scheint …
B-1 Lassen, Linda (f. 1948)

Men sko må jeg ha’
Roman om vandrelærerinden
Henriette Gubi
Efter krigen i 1864 uddanner
Henriette Gubi sig og bliver vandrelærerinde. Hun underviser de
sønderjyske børn i dansk, som er
forbudt i skolerne. Men det er ikke
nemme vilkår og gendarmen er efter hende.

Wenn dein Urlaub zum Albtraum
wird ... Der Flensburger Hauptkommissar John Benthien wohnt
wann immer möglich in seinem
verwitterten Kapitänshaus auf
Sylt. In dessen Nähe verunglücken
an einem düsteren Oktobermorgen zwei Jungen tödlich. War es
ein Unfall oder Mord?

BIOGRAFIER,
SKØNLITTERATUR
OG DVD’ER

Rasmussen, Bent (f. 1934)

Mig og den døde
fra Lützow
I et hjørne af den store
krig 1914-1918

08.5 Hansen, C. M.

Fördeland
Bilder einer maritim
geprägten Welt

A3 Kari Köster-Lösche

DVD. Der Doku-Reisefilm des Kapitäns Hansen ist eine Hommage an
die maritim geprägte Landschaft
und Ihre Bewohner. Teil 1 : Flensburg und die Innenförde, Teil 2:
Die Außenförde.

Kriminalroman. Langeness 1900.
Auf der Hallig Langeness werden
die letzten Vorbereitungen für das
Biikefeuer am 21. Februar getroffen. Und auch Wasserbauinspektor Sönke Hansen ist eigens aus

Tod im Biikefeuer
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Dannelsesroman om den 16-årige
Jes, der under 1. Verdenskrig bor
med sin mor lige syd for den dansk
tyske grænse. Mødet med en undvegen russisk krigsfange sender Jes
ud på en længere dannelsesrejse,
hvor han både udfordres på sin
identitet og sin seksualitet.
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