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NYE BØGER FOR VOKSNE
 FAGLITTERATUR

15.2 Juncker, Ole
Sådan får du Ole 
Henriksens hjerne
Tv-produceren Ole Juncker 
undersøger hvad der ligger bag 
skønhedseksperten Ole Henrik-
sens positive humør, og om han 
på to måneder kan opnå samme 
glade sind gennem sund hjerne-
kost, motion, søvn og nærvær.

19.6822 Adamsen, Lone
Kreativ leg og 
læring med iPad
Idéer til aktiviteter for 
børn og forældre 
Idéer til kreative aktiviteter som 
man kan lave på iPad’en sam-
men med børn på 0-10 år. Bl.a. 
med forslag til hvorledes man 
med sin iPad kan lave film med 
teknikker som timelapse og stopmotion, hvordan man kan 
producere sine egne e-bøger og hvordan iPad’en kan finde 
anvendelse ved skattejagter og gemmeleg.

30.1728218 Nordberg, Jenny
De forklædte 
piger fra Kabul 
Ud fra forskellige pigers og 
kvinders beretninger, fortæl-
les historien om pigers vilkår 
i Afghanistan. Om begrebet 
”bacha posh”, der betyder 
”klædt som dreng”, altså piger, 
der vokser op forklædt som 
drenge, som ændrer livet fun-
damentalt til det bedre.

30.175
Familiefred med 
dine voksne børn
Fokus på de problemer, der 
kan ligge til grund for konflikter 
og brud mellem forældre og 
deres voksne børn. En række 
forældre fortæller om, hvordan 
det er at miste kontakten til 
sit voksne barn og giver gode 
råd til, hvordan man kan arbej-
de med at løse konflikterne og finde fred med situationen 
Interviews med: Liselotte Lyngsø, Henrik Dahl, Tine Lind-
hardt.

66.74
Parfumebiblen
Guide til parfumens verden. Om 
parfumens historie, de forskel-
lige duftfamilier, fremstilling af 
parfume og parfumens sprog, 
samt et bud på 100 parfumer 
man skal prøve, før man dør.

75.6
Valget er dit!
Den danske 
valgplakat i 100 år 
Præsentation af udvalgte plaka-
ter trykt til danske landstings- 
og folketingsvalg gennem tiden. 
Først beskrives plakatkunst 
gennem tiden og plakaters 
funktion i den politiske kamp. 
Herefter er 105 plakater kro-
nologisk gengivet fra perioden 
1918 til 2011.
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79.83 Ekholm, Staffan
Kajakhåndbogen
Over 200 tips og gode 
råd, som gør dig til 
en bedre kajakroer
Praktisk håndbog med mere 
end 200 tips og gode råd for 
både begyndere og viderekom-
ne.

 KROP OG SJÆL

61.38 Brændgaard, Per
Slank på ét sekund
Små ændringer, stor effekt
Slankebog, der viser hvordan 
det blot tager et sekund at tage 
den rigtige beslutning, når man 
har den rigtige viden.

61.641 Power, G. Allen
Demens - berøvet 
og bedøvet
Hvordan vi forandrer 
omsorgskulturen
Forfatteren, der er amerikansk 
geriater, gennemgår kritisk de 
gængse behandlingsformer af 
demente, herunder navnlig den 
udbredte brug af psykofarmaka 
i plejen, og han foreslår alterna-
tive veje i omsorgen og plejen, som også allerede efterleves 
på nogle danske plejehjem der drives efter principperne The 
Eden Alternative.

64.1 Sims, Fiona
Kogebog til søs
God mad til sultne sejlere
Kogebog til sejlere med opskrif-
ter og gode råd til madlavning i 
en lille kabys og når du er i land, 
på campingture og lignende.

64.14
Vægtkonsulenter-
nes kvindekur
Den ultimative guide 
- smid de svære kilo! 
Let, enkelt, effektivt
Indeholder 60 opskrifter samt 
kostregler, 2-ugers kvikstart plan, 
energiskemaer og guide til vita-
miner, mineraler og kosttilskud.

79.601 Hørlykke, Rikke
Stærk, stærkere, 
sund
Træn dig til bedre vaner
20 træningsprogrammer og 
100 øvelser, som henvender sig 
til 6 typer fra begynderen over 
langdistance-løberen til yoga- 
og pump-pigen. Samt afsnit om 
Rikke Hørlykkes 11 år som pro-
fessionel håndboldspiller og hendes erfaring med træning, 
kost og mindset for at opnå sine mål.

 HUS, HAVE OG HJEM

62.712 Brask, Per Henrik
Cykelreparation
Hvordan jeg reparerer og 
vedligeholder min cykel
Værktøj; Daglig vedligeholdelse; 
Dæk og slanger; Ny cykel leveret 
90 % samlet; Ny cykel leveret i løs-
dele og papkasser; Transport af cykel; Bremser; Gear; Drivlinje - 
kæde, krank og pedaler; Ramme, forgaffel og sadel; Cockpit; Hjul.

63.5 Ewald, Nina
Kreativt genbrug
Idéer til haven
Inspiration til hvordan man kan 
indrette sin have med forskelli-
ge genbrugsmaterialer i form af 
f.eks. grene, stubber og stam-
mer, natursten, paller og bræd-
der, samt krukker, møbler og legeredskaber.
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63.5 Sidenbladh, Erik
Hjælp vi har 
fået have!
Alt hvad man bør gøre 
- og ikke gøre - som 
nybagt haveejer
Indføring i hvordan man skaber 
en have, man kan trives i uden 
stor arbejdsbyrde. Om de første 
skridt med planlægning af haven, om udvælgelse af vækster 
og plantning og om gødning og pleje.

63.51 Gartmann, Lise 
Vilde blomster 
i haven
En magnet til masser af liv
Fotografisk billedværk. I tekst 
og billeder gennemgås vilde 
blomster, som egner sig til at 
indgå i forskellige haver, ligesom 
der angives dyrkningsvejlednin-
ger. Ideen er at opnå en naturlig have med bedre balance 
mellem flora og fauna.

63.51 Robild, Eva
Højbede i 
pallerammer
Om højbede i pallerammer, lige 
fra bygningen af højbedene til 
såning og dyrkning af grønt-
sager, krydderurter, blomster 
m.m. og hvordan man indretter 
haver med højbede.

63.519 Sandner Gra-
vesen, Eva
Haveelskernes 
haver
Fotografisk billedværk. I tekst 
men primært i billeder beskri-
ves haver ejet af entusiastiske 
haveelskere, de fleste private. Der vises f.eks. otium-landha-
ven, kunstnerhaven, pilefletterens paradisiske skovhave og 
blomsterbinderens refugium.

63.8 Holm, Eigil
Den nye biavler
Et kursus for begyndere
Biernes bolig; Inde i bistadet; Bi 
i stereolup; Sværme - bestøv-
ning; Stadekort - sundhed/syg-
dom; Honning og honninghøst; 
Reservefamilier og dronnin-
geavl; Bekæmpelse af Varroa; 
Årets gang.

64.12
Kaffe & kage
Kreative og sjove fortolkninger 
af klassiske danske kager lige 
fra småkager, triflier og skære-
kager til luksuskager. Med afsnit 
om kaffe, samt opskrifter på 
forskellige avancerede kaffean-
retninger.

64.61 Love, Heather M.
1/2-times syning
60 hurtige og nemme 
sy projekter 
60 sy opskrifter af forskellig 
sværhedsgrad på bl.a. håndklæ-
der, frisbee, pung, weekend-
taske, superheltesæt, slips og 
picnictæppe. Med afsluttende 
kapitel om udstyr og teknikker.

64.66 Lerche Jo-
hansen, Louise
Skal vi være 
pennevenner?
Idébog til kreative sjæle 
med lyst til broderi
Idéer til broderede postkort, 
lommespejle, brocher, tasker og etiketter, som kan bruges 
som gaver eller sendes med i brevene til pennevennerne.
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64.665 Taylor, Laura Jane
Quilt-opedia
Din guide til patchwork 
og quiltning
Introduktion til quiltning samt 
28 trin-for-trin-instruktioner til 
at quilte tæpper, puder og ta-
sker.

69.2 Wenneberg, Signe
Byg bæredygtigt
Med træ, genbrug og 
nøjsomhed: en personlig 
fortælling om at føre 
gamle drømme ud i livet
Signe Wennebergs personlige 
beretning om at bygge et bæ-
redygtigt sommerhus, som er 
FSC-certificeret og 100 procent 
træbaseret. Om hele byggeprocessen fra start til slut og med 
tips og tricks til at leve mere nøjsomt og bæredygtigt.

79.32 Stratford, Sue
Strikkede hunde 
og hvalpe
Et kuld sjove og kreative 
strikkeopgaver
Strikkeopskrifter på 19 forskelli-
ge hunde, samt tøj til hundene, 
madskåle og godbider.

 HISTORIE

96.71
9. april 1940
Våben, udrustning 
og uniformer 
Optakten; Den danske hær; 
Den tyske Wehrmacht; Angre-
bet; Danske uniformer og ud-
rustning; Tyske uniformer og 
udrustning; Danske håndvåben; 
Tyske håndvåben; Danske tunge 
våben; Tyske tunge våben.

96.71
Turen går til 
besættelsestidens 
København
Guide til steder i København, 
hvor besættelsestidens begi-
venheder fandt sted, og hvor 
der flere steder stadig er spor 
efter dem. Opdelt geografisk i 
kvarterer og med adresser. Mel-
lem kapitlerne bringes korte temaartikler om sider af besæt-
telsen, f.eks. om modstandskamp, likvideringer, jøderne og 
dagligdagen.

 ROMANER

Egeland, Tom
Nostradamus’ 
testamente
Den norske arkæolog Bjørn 
Beltsø er på jagt efter et brev - 
Nostradamus testamente, hvor 
den middelalderlige seer og 
spåmand Nostradamus i kode-
form røber sandheden om bl.a. 
Pagtens Ark.

Grue, Anna
Italiensvej
I 1958 kommer en ung italiensk 
kvinde med et spædbarn til 
København for at skabe sig en 
tilværelse i sin mors hjemland. 
Men hvorfor er hun nærmest 
på flugt? Og hvad med kærlig-
heden?

Healey, Emma
Elizabeth er 
forsvundet
Elizabeth er forsvundet. Men 
det er kun hendes veninde 
Maud, som er ved at blive de-
ment, der tager det alvorligt. Og 
hende er der ingen der tror på, 
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da hun ikke kan huske noget. Men fortiden rumsterer og den 
husker hun meget detaljeret. Også det mysterie som alle an-
dre tilsyneladende har glemt.

Kettu, Katja
Jordemoderen
Finland 1944. Den laplandske 
jordemoder Vildøje forelsker sig 
hæmningsløst i den traumatise-
rede SS-officer Johannes, men 
kan deres kærlighed og deres 
forstand overleve krigen? Og 
kan deres ufødte barn?

Knivsæg
Genfortællinger om 
besættelsen
Tegneserie. 42 punktnedslag på 
besættelsestiden, lige fra nerve-
pirrende modstandsaktioner til 
mere udramatiske hverdagsepi-
soder. Bidragene giver tilsam-
men et godt vue over den ak-
tuelle danske tegneseriescene.

Nesser, Håkan
Straf
Forfatteren Max Schmeling bli-
ver kontaktet af en fjern barn-
domsven, der på sit dødsleje 
mener, at Max skylder ham en 
tjeneste. Hvad denne tjeneste 
består i, forstår Max først sent, 
og han erfarer, at intet er som 
det ser ud til at være.

Nygaard, Mads
Frø
Knudemanden og frømandssol-
daten Fritjof er i et dysfunktionelt 
ægteskab med Solveig fra Hirts-
hals. Deres barn Svend får ingen 
god barndom, og det giver senere 
stof til Svends børnebog, som hans 
egen datter ikke bryder sig om.

Rifbjerg, Klaus
Besat: fortællinger
Gennem 10 fortællinger, der 
veksler i form og længde, kred-
ser Rifbjerg om begreberne 
”besat” og ”besættelse”. Kon-
kret i forbindelse med tyskernes 
besættelse af Danmark og mere 
overordnet i forhold til følelser.

Sabroe, Morten
Drengen der 
løb med Gud
Den 16-årige Viktor Hugo løber 
fra noget, på trods af lægernes 
advarsler. Hvis bare, han kunne 
huske, hvad det var? Det eneste 
han ved, er, at det har forbindel-
se til den dag, han døde.

Skov, Leonora Christina
Hvor intet 
bryder vinden
Syv forskere/kunstnere tager 
imod et arbejdsophold i en 
måned på øen Stormø ud for 
Esbjerg. De opdager, at de ikke 
kan komme i kontakt med om-
verdenen, og uhyggen breder 
sig, mens deres livshistorier 
fortælles til læseren og deres 
indbydes forbindelse afsløres.

Smith, Paul
Kampen om 
Staunings stol
Dokumentarisk 
thriller fra 1940
Samarbejdspolitik, Staunings 
sikre styring og den særlige 
danske model for besættelse, 
der blev etableret d. 9. april 
1940, ser i dag indlysende ud, 
men var det så enkelt, eller lå 
der mere bag, end vi normalt tror?
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Thurah, Thomas
Leifs far var 
borgmester: 
historier
10 fortællinger om at vok-
se op som dreng i provin-
sen i 1960- og 1970’erne 
Originaludgave: 2015.

Vlugt, Simone van der
Hvor 
intet kan røre dig
En dag da Lisa hænger vasketøj op i haven, dukker der plud-
selig en mand op. Han tvinger sig adgang til huset og tager 
Lisa og hendes 5-årige datter, Anouk, som gidsler. Samtidig 
farer en anden kvinde vild i tågen.

Yrsa Sigurðardóttir
Kulde
Krimi. Odin Hafsteinsson bliver 
sat til at undersøge en gammel 
sag fra 1970’erne, hvor to teen-
agedrenge døde under brutale 
omstændigheder på en islandsk 
institution. Hænger dødsfalde-
ne dengang og flere mord i nuti-
den sammen?

NYE BØGER FOR BØRN
 FAGLITTERATUR

52.4 Prinja, Raman
En guide til 
nattehimlen
Om stjerner, planeter, galakser 
og andre objekter på himlen. 
Med konkrete anvisninger på, 
hvordan man kommer i gang 
med at studere nattehimlen 
med en ganske almindelig kik-
kert.

61.34 Schei, Bente-Helen
Den store flettebog
75 flettede frisurer beskrives 
i ord og billeder. Frisurerne er 
fordelt på 3 niveauer, og er både 
til hverdag og fest.

 SKØNLITTERATUR

Bidstrup, Lise
Eddus drager
Eddus talent for at flyve med 
drager fører ham direkte ind i 
bandemiljøet. Narkobaronen 
Don har store planer med ham, 
og 15-årige Eddu drømmer om 
hurtige penge og om Paula.

Brunstrøm, Thomas
Dengang 
Sallys far var dreng
Billedbog. Sallys far fortæller 
mange historier fra dengang 
han var dreng. Som at han fik 
bussemænd og koldt grus til af-
tensmad. Men er det rigtigt eller 
løgn? Det vil Sally finde ud af.
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Dockrill, Laura
Darcy Burdock
Den 10-årige pige Darcy har en 
veludviklet fantasi og en helt 
speciel evne til at bemærke 
sjove og spændende detaljer i 
hverdagen. Hun drømmer om at 
blive forfatter, og hun fortæller 
om oplevelser fra sin hverdag 
med forældre, to søskende og 
venner.

Højberg, Jim
Kvanulf fra 
Skovlandet 1 - Det 
magiske sværd
Fantasy. Krigerne fra Skyggelan-
det har angrebet det fredelige 
Skovfolk og bortført prinsesse 
Gurka Maja. De vil have det ma-
giske sværd i bytte for hende, 
så de kan få magten over Skov-
landet. Så drengen Kvanulf dra-
ger til Skyggelandet for at befri 
prinsessen.

Højberg, Jim
Kvanulf fra 
Skovlandet 2 - 
Troldmandslærling
Fantasy. Kvanulf er blevet ud-
valgt til at skulle være troldman-
dens lærling. Han skal sendes til 
Skyggelandet for at udkæmpe 
en troldmandsdyst mod deres 
troldmand. Det er en kamp på 
liv og død. Ikke kun for Kvanulf, 
men for hele hans land.

Højberg, Jim
Kvanulf fra 
Skovlandet 3 - 
Den store kamp
Fantasy. Troldmandslærlingen 
Kvanulf sidder fanget i Skygge-

landet, mens hans folk kæmper for frihed hjemme i Skovlan-
det. Prinsesse Gurka Maja forsøger at befri ham for at få ham 
med hjem til det endelige opgør med Skyggelandets hær. Vil 
det lykkes for dem?

Johansson, Ewa Christina
Ånden i glasset
Fanny har inviteret veninderne 
Stella og Juni til filmaften. Da 
Fanny insisterer på at de skal 
lege ånden i glasset tager afte-
nen imidlertid en både uventet 
og uhyggelig drejning. Pludselig 
går strømmen og da lyset kom-
mer tilbage er Stella forsvundet.

Kadefors, Sara
Blogbitch
Gymnasiepigen Lex er udenfor, 
men da hun laver en blog un-
der en falsk identitet, bliver hun 
pludselig enormt populær. Men 
er det, det hun vil?

Næsted Nielsen, Michael
Dødsklokken
Jon på 13 går om natten på 
opdagelse i en mørk og gam-
mel katedral. Her møder han 
Dødsenglen. Vil han få held til 
at komme væk, og vil han få 
overblik over den uoverskuelige 
situation.

Odgård Iversen, Bo
Hvad er der galt?
Billedbog. Emilie og Karl er 
hjemme ved farmor og farfar, 
men da de vågner om mor-
genen, kan de ikke finde dem. 
Ingenting er, som det plejer at 
være. Det er som om, alting er 
vendt på hovedet.
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Pelenius, Linda
Tildes fest
Billedbog. Tildes mor og far har 
arrangeret en stor fødselsdags-
fest for Tilde. Men Tilde vil slet 
ikke have en stor fest. Hun vil 
hellere bare holde fødselsdag 
med mor, far og farmor.

Platz, Sten
Pirater i havsnød
Billedbog. Tællebog på vers og 
rim, om 10 pirater der skal på 
sørøvertogt, men de lever et 
farligt liv og falder fra én for én.

Rødtnes, Nicole Boyle
Freakshow - de 
falske freaks
Norm er den eneste normale i 
sine forældres freakshow, men 
han hjælper gerne til bag fore-
stillingerne, mens han drømmer 
om en dag selv at stå på scenen.

Rødtnes, Nicole Boyle
Freakshow - de 
oversavede damer
Mens ulykkerne fortsat regner 
ned over familien van Schabts 
Rædsels- og Raritetskabinet, 
må Norm tage en svær beslut-
ning i forsøget på, at få hans 
søster Ariel til at komme tilbage 
til familien.

NYE BØGER I ”DEN 
SLESVIGSKE SAMLING”

 FAGLITTERATUR

08.46 Lafrenz, Deert
Gutshöfe und 
Herrenhäuser in 
Schleswig-Holstein
Erstmals werden in dem Buch 
„Gutshöfe und Herrenhäuser in 
Schleswig-Holstein“ katalogar-
tig alle ehemals Adligen Güter 
Schleswig-Holsteins - in sei-
nen heutigen Grenzen - vorgestellt. Berücksichtigt werden 
auch jene Güter, die längst verschwunden sind. Lagepläne 
der wichtigsten Güter und Grundrisse der bedeutendsten 
Herrenhäuser ergänzen die etwa 1000 Abbildungen. Ein 
ausführlicher Einleitungstext gibt einen Überblick über die 
Gesamtentwicklung der Güter und der Gutslandschaft.

08.46 Hansen, Lorens
Marsken ved Tønder
Om digebygning og afvanding.

08.64 Kiesewetter, Marion
Aber süss muss 
es sein
Verführerische Rezepte 
aus norddeutschen Cafés
Genau das Richtige für alle 
Süßschnäbel und Leckermäuler! 
Egal, ob Sie die fantastischen 
Rezepte aus den unterschied-
lichsten schleswig-holsteinis-
chen Cafés in der eigenen Küche ausprobieren und damit 
Familie und Freunde überraschen wollen, oder ob Sie lieber 
einen Ausflug machen wollen, um sich selbst in den gemütli-
chen Cafés mit süßen Leckereien verwöhnen zu lassen.
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08.966
Dybbøl 1864-2014
Det gode grænseoverskriden-
de samarbejde og de mange 
markeringer, som 150-året for 
slaget ved Dybbøl gav anledning til, bliver i bogen præsente-
ret. Bogen, der blev udgivet af Region Syddanmark, skal give 
fremtidige generationer et billede af, hvad der skete i 2014, 
og hvem der deltog.

09.99 Jacobsen, 
Jens Christian
Widerstand im 
Flensburger Norden
Eine Stadtwanderung von 
Flensburg nach Harrislee
Das Buch verfolgt mit 19 Sta-
tionen eine historische Stadt-
wanderung. Sie führt den Leser 
durch das alte Werftarbeitervi-
ertel, von Schwarzental mit eini-
gen Abstechern durch die Harrisleer Straße bis hinauf nach 
Harrislee. Jede dieser Station erzählt die ganz persönliche 
und oft auch erschütternde Geschichte von Menschen, die 
den Mut besaßen, sich dem nationalsozialistischen Terror 
entgegenzustellen. Viele mussten mit Zuchthaus, Konzen-
trationslager oder Strafbataillon bezahlen.

09.99 Paul, Gerhard / 
Schwensen, Broder
Mai ’45
Kriegsende in Flensburg
Zum 70. Jahrestag des Krieg-
sendes berichten Prof. Dr. 
Gerhard Paul und Dr. Broder 
Schwensen über Flucht und 
Besetzung, Sonderstab-Dö-
nitz und SS-Spitzen, KZ-Geiseln und Displaced Persons in 
Flensburg. Eine spannende Lektüre zum Nach-Lesen und 
Neu-Entdecken.

 BIOGRAFIER/SKØNLITTERATUR
99.4 Schensky, Franz
Wilhelm Rösing
Franz Schensky
Der Fotograf und das Meer
Franz Schensky war der Erste, der die Dramatik des Mee-
res mit der Kamera eingefangen hat. Er wurde 1871 auf Hel-
goland geboren. Als Chronist des Meeres wirkte er von der 
Kaiserzeit bis zum Wiederaufbau in den 1950er Jahren und 
starb 1957 in Schleswig in bitterer Armut. Franz Schensky 
hat mit seinen Fotografien unser Bild vom Meer ganz we-
sentlich geprägt. Die ausgewählten Fotografien, sind heute 
Belege für Schenskys herausragende Stellung unter den be-
deutendsten Fotografen Deutschlands.

A1 Meyerhoff, Joachim
Wann wird es 
endlich wieder so 
wie es nie war
Ist das normal? Zwischen Hun-
derten von körperlich und ge-
istig Behinderten als jüngster 
Sohn des Direktors der Kinder- 
und Jugendpsychiatrie in Sch-
leswig  aufzuwachsen? Der jun-
ge Held in Joachim Meyerhoffs 
zweitem Roman kennt es nicht anders – und mag es sogar 
sehr. Meyerhoff erzählt liebevoll und komisch von einer 
außergewöhnlichen Familie an einem außergewöhnlichen 
Ort, die aneinander hängt, aber auseinander gerissen wird.

C2  Remm, Frederike
Dat Döntjes Book
Plattdüütsche Döntjes, das sind 
Volksgeschichten, die von ihrer 
Pointe leben und die sich die 
Leute von Generation zu Genera-
tion weitererzählt haben. In guten 
Döntjes heißt es: die Großen und 
Klugen kriegen ihr Fett weg und 
die Plietschen behalten die Ober-
hand. In diesem Döntjes Book 
sind über hundert dieser Volksgeschichten, längere, aber auch 
kürzere, versammelt. Sie geben einen Eindruck von der Vielfalt 
des hintersinnigen niederdeutschen Humors.
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