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NYE BØGER FOR VOKSNE
 FAGLITTERATUR
 KROP OG SJÆL

13.13 LOBEL, THALMA
Mærk - sansernes psykologi
Den nye videnskab om vores 
fysiske intelligens

Hold om en varm kop: 
om hvordan tempera-
turer påvirker os; Bløde 
typer og rå børster: om 
overfladers tekstur; Den 
slags skal man ikke tage 
for let på: om vægts 
vigtighed; Brems op for 
rødt: om præsentationer 

og farven rød; Kvinden i rødt: om den røde 
farve og seksuel tiltrækning; Kontraster: om at 
skille lys fra mørke; Rum og sindets grænse-
land: om fysiske og psykiske afstande; Højde 
og vælde: om lodrette positioner, størrelse 
og magt; Væk med den forbandede plet: om 
skyld, moral og rengøring; Den søde duft af 
succes: om smage, dufte og lugte; Om at tæn-
ke ud af boksen og lægge krop til metaforer.

30.26 RUSSELL, HELEN
Mit år som dansker
På jagt efter hemmeligheden bag 
verdens lykkeligste nation

Forfatteren, engelsk 
journalist, bosatte sig i 
Jylland i et år i forbindel-
se med hendes mands 
job hos Lego. Hun 
brugte året på at under-
søge, hvorfor danskerne 
betegnes som verdens 

lykkeligste nation. Med interviews med fag-
folk, der forklarer danskernes mentalitet og 
bemærkelsesværdigt høje lykkeniveau.

33.181 SØRENSEN, CHRISTEN
Den græske krise
Og Tysklands korsfæstelse af Europa 

Forfatteren opridser 
Europas økonomiske 
politik fra mellemkrigsti-
den og frem og 
debatterer den aktuelle 
håndtering af Græken-
lands økonomiske krise. 
Han stiller spørgsmåls-
tegn ved den hårdhæn-

dede, tysk-ledede sparepolitik og ser politisk 
ekstremisme som en konsekvens heraf.

37.21
Digitale børnefællesskaber
Leg og læring med digitale medier 
i vuggestue og børnehave 

Hertil findes supplerende 
materiale på forlagets 
hjemmeside. 30 
konkrete aktiviteter der 
tager udgangspunkt i 
anvendelsen af digitale 

medier, med særlig vægt på de digitale 
mediers potentiale i forhold til at styrke.

46.4
Det Sydfynske Øhav
Søkortsfortællinger fra Det sydfynske Øhav 

Med synsvinkel fra 
båddækket bevæger 
bogen sig fra lokalitet til 
lokalitet fra Langeland, 
Tåsinge og Ærø til Fyn, 

Thurø og de utallige ubeboede småøer. Alle 
steder fortælles historier fra før og nu, til 
lands og til søs. Historier som alle tager 
udgangspunkt i søkortets stednavne og 
markeringer.
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46.4 TISVILDE • HYLTOFT, OLE
Livet ved havet 

I en række redigerede 
kronikker, der har været 
offentliggjort i Ber-
lingske Tidende og 
Jyllands-Posten, skildres 
landskaberne, årets 
gang, livet og menneske-
ne ved Tisvilde. På titelsi-
den: Naturen går sin 

gang fra vinter til vår, i storm og stille, nu og 
før i forfatterens have, hans troldeskov, ved et 
stort hav, i en lille gade i fiskerlejet Tisvilde.

46.74 SYDGRØNLAND • JENSEN, OLE G.
Kujalleq
Det grønne Grønland = 
Greenland’s verdant south 

I tekst men især fotos 
beskrives Sydgrønlands 
natur, byer og kultur.

71.6 OLESEN, PETER
Uden arkitekter 

Peter Olesen har rejst 
rundt i Danmark og 
besøgt anderledes og 
atypisk husbyggeri der er 
blevet til uden arkitek-
ters hjælp.

 HUS, HAVE OG HJEM

63.56 SCHUL, JANE
Hvilken plante hvor 

Anvisninger på hvilke 
planter, der passer til 
havens forskellige 
jordbunds- og klimafor-
hold samt hvilke planter, 
der rummer særlige 
egenskaber, som duft, 
farver eller specielle 
vækstformer.

64.14 KREUTZER, MARTIN
Fatburner
Madvarer der smelter fedtet af kroppen 

Teoretisk afsnit om 
kostjusteringer der 
optimerer fedtforbræn-
dingen, samt råvareguide 
med slankende madva-
rer. Derefter en 
opskriftsdel som 
indeholder ingrediensli-

ste, tilberedning, tips og næringsindhold pr. 
person til hver opskrift.

64.14 KREUTZER, MARTIN
Antiinflammatorisk kost
Sluk branden, der hærger kroppen indefra 

Kogebog om antiinflam-
matorisk kost med både 
teori og opskrifter; samt 
information om en 
række antiinflammatori-
ske råvarer.
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64.17 DONOVAN, JENNIFER
Chokolade
Himmelske opskrifter på desserter, kager 
og andre guddommelige lækkerier

Mere end 100 opskrifter 
fra hele verden på 
desserter, muffins, kager, 
tærter, biscuits, is, drikke, 
saucer og glasurer, fx 
chokoladesundae med 
grillet ananas og 
macadamianødder eller 

chokoladetrøfler med portvin og tranebær. 
Samt kort intro til chokolade, opbevaring, 
redskaber, teknik og dekoration.

64.64 CASTMAN, SANNA MÅRD
Blød babystrik 

Seksten opskrifter på 
trøjer, huer, sokker m.m. 
til baby i naturfarvet 
blød, økologisk babyuld.

64.65 APALA, VITA
Sød hækling til små fødder
30 hæklede sko, støvler og 
sandaler til babyer 

Opskrifter på hæklede 
babysko med hækletek-
niske anvisninger og tips 
til fx at gøre sålerne 
skridsikre.

 ROMANER

AHERN, CECELIA
Kunsten at forelske sig

Christine møder Adam, 
da han er ved at springe 
ud fra en bro, og indgår 
en pagt med ham. På 14 
dage skal hun overbevise 
ham om, at livet er værd 
at leve, men det bliver 
ikke uden komplikatio-
ner.

AXELSSON, MAJGULL
Jeg hedder ikke Miriam 

På sin 85-års fødselsdag 
bestemmer Miriam sig 
for at fortælle sandhe-
den om sin sande 
identitet til sit barnebarn. 
Hun lever en tryg 
tilværelse som husmor i 
den lille svenske by 
Nässjö, men fortiden 

gemmer på en grum historie om dengang hun 
var romapigen Malika, der blev sendt til 
koncentrationslejren Ravensbrück.

DOERR, ANTHONY
Alt det lys vi ikke ser

Roman om den tyske 
soldat Werner, som er 
ekspert i at opspore radi-
otransmission, den 
blinde franske pige 
Marie-Laure, og 
eftersøgningen af en 
uvurderlig juvel under 2. 
verdenskrig.
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HARMAN, PATRICIA
Trange tider i Hope River 

Becky Myers er 
sygeplejerske og ikke 
meget for fødsler, men 
under depressionen i 
1930’ernes USA må hun 
tage det arbejde, hun 
kan få. Altså må hun ty til 
forefaldende arbejde og 
også bistå sin jordemo-

derveninde Patience Murphy med fødslerne i 
Hope River.

JAMES, E. L.
Grey 

Da Christian Grey, ung 
og flot rigmand, møder 
den unge og uerfarne 
Anastasia Steele, 
tiltrækkes han voldsomt. 
Snart er Christian besat 
af den unge kvinde, som 
sidder med nøglen til at 
løsne op for hans dystre 

sind. Men kan hun leve med hans dæmoner og 
trang til sadomasochistisk sex og er der basis 
for et liv sammen?

EPSEN, ERLING
Hjertets dannelse 

I den sønderjyske by 
Bramstrup tolererer man 
ikke flygtninge, så et 
selvbestaltet grænse-
værn patruljerer nidkært. 
Hverken grænseværn 
eller moral i den lille by 
tåler et nærmere 
eftersyn, og pludselig 
begynder det hele at 
falde fra hinanden.

JØRGENSEN, MARIANNE
De tavse vidner 

Historisk roman. Grevens 
Fejde ulmer i 1534, og 
bondehærens indtræn-
gen på herregården 
Kjeldgaard bliver 
skæbnesvanger for både 
adel og det fæstede 
søskendepar: vogter-
drengen Rasmus og 

søsteren Maren der arbejder i stegerset. 
Ufredelige tider kan dog også befordre nye 
venskaber og erfaringer.

LAGERCRANTZ, DAVID
Det der ikke slår os ihjel 

Krimi med Lisbeth 
Salander og Mikael 
Blomkvist i en dramatisk 
sag om internetovervåg-
ning, kunstig intelligens 
og økonomisk kriminali-
tet. Kan historien, 
Blomkvist er på sporet 
af, redde bladet 

Millenium, og hvordan vil Salander klare sig på 
internettet og i virkeligheden med fortidens 
skygger?

MORIARTY, LIANE
Store små løgne

Tre kvinder bliver ført 
sammen, da deres børn 
begynder i skole. 
Omkring dem udspiller 
sig små og store 
dramaer, og selv de 
bedste familier gemmer 
på hemmeligheder.
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MOYES, JOJO
Det store spring 

Sarah er opvokset hos 
sine bedsteforældre, og 
deler passionen for 
heste sammen med sin 
bedstefar. Midt i London 
har de hesten Boo 
opstaldet. Natasha er 
børneadvokat, med rod i 
privatlivet. Sarah og 

Natasha har intet tilfælles, men de to skal 
forandre hinandens liv for altid.

NICHOLLS, DAVID
Os

Douglas elsker sin kone 
overalt på jorden. Det 
kommer derfor som et 
kæmpe chok for ham, da 
hun en sen nattetime 
bekendtgør, at hun 
mener de er nået til vejs 
ende. Desperat planlæg-
ger Douglas en dannel-
sesrejse ned gennem 

Europa med deres temmelig håbløse 
teenagesøn Albie, men det er som om hans 
familie ikke sætter pris på alle hans anstren-
gelser.

RIISOM, RANDI FAXØE
Deroute: en familiekrønike 

Familiekrønike om 
gårdmandsdatteren Iben, 
der fra 1930-ernes 
landbrugskrise følger 
tidens bevægelse fra 
land til by. Følger Ibens 
slægtshistorie op til og 
igennem 2. verdenskrigs 
udfordringer.

ROES, MICHAEL
Venskabets historie 

Midt under de politiske 
uroligheder i Algeriet i 
1990-erne møder en ung 
tysk feriegæst den lokale 
Yanis. Sammen udfor-
sker de grænserne 
mellem venskabets 
facetter og den spirende 
homoseksualitet.
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NYE BØGER FOR BØRN
 FAGLITTERATUR

15.2 LEMIRE, SABINE
Opfør dig ordentligt - 
og vær en god ven
En bog om takt og tone til 
dig & dine forældre 

Om takt og tone til børn 
og deres forældre med 
eksempler på hvordan 
man opfører sig ved 

bordet, til festen, hos kammeraterne, i 
butikken, i skolen mm.

61.34
Frost - fletninger 

28 frisurer til langt hår, 
inspireret af filmen Frost.

 SKØNLITTERATUR

HALLER, INA VICTORIA SCHOU
Den store snikke snakke bog 

Billedbog. Vi følger 
børnene Pelle og Ronja, 
hvis dag byder på 
situationer, der er 
velkendte for de fleste 
børn. Med introduktion 

og forslag til dialogisk læsning.

LEIS, PATRICK
Månebarnet 
Lucas er tre år gammel. Når han synger åbner 
spejlene sig, og noget fra en anden verden 
kryber igennem. Hans storebror Mark for-
nemmer faren, og snart konfronteres Mark og 
vennerne med en dødelig fjende fra det fjerne 
univers.

ROHOLTE, DORTE
Slangesommer 

Det er sommer i Fårup 
Fjord. Da der sker en del 
indbrud i den lille by, 
beslutter Terne og 
Emma at lege detektiver. 
Men så møder Terne 
Hugo.

RUSSELL, RACHEL RENÉE
Nikkis dagbog - historier 
fra et ik’ specielt fedt liv 
Nikki starter på en ny skole, og hun vil virkelig 
gerne være en af de smarte. Det er bare 
umuligt, når man har en total gammel mobil. 
Nikki skriver sine sjove, pinlige og ikke mindst 
kiksede ting i sin lige så kiksede dagbog.

WUNG-SUNG, JESPER
Zam 

Zam er zombie, og har 
kun en ven, Sofie. Han 
mobbes i skolen, og en 
dag bliver det for meget, 
og han bider Oscar. Det 
får frygtelige konsekven-
ser for Zam og alle 
zombierne, der bor i 
byen.
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NYE BØGER I ”DEN 
SLESVIGSKE SAMLING”

 FAGLITTERATUR

08.961
”Princess Hedvig Sofia” and 
the Great Nothern War

Bogen er udgivet i 
forbindelse med 
udstillingen ‘Of Swords, 
Sails and Cannon – The 
Sinking of the Princess 
Hedvig Sofia’, hvor 
undersøgelser af skibet 
har givet en masse ny 

viden om tiden omkring den store nordiske 
krig. I bogen går 37 forskellige forfattere i 
dybden med de emner der blev præsenteret 
på udstillingen. Bl.a. beskrives emner som 
magtforholdene ved Østersøen i 1700-tallet, 
enevælden, skibsfart og søkrig, undersøisk 
kulturarv og den store nordiske krig. Der er 
desuden udkommet et tysksproget katalog 
om udstillingen: Von Degen, Segeln und 
Kanonen: der Untergang der Prinzessin 
Hedvig Sofia. Begge kan lånes i Den Slesvigske 
Samling.

08.965 ADRIANSEN, INGE & CHRI-
STENSEN, JENS OLE
Første Slesvigske Krig 1848-1851

1848-1851
Første Slesvigske Krig

Inge Adriansen og Jens Ole Christensen Om treårskrigen, samt 
kort om krigen i 
billedkunsten og 
digekunsten.

99.4 HENNINGSEN, IVER
Sanitetssoldat på østfronten
Haderslev-vognmaleren Iver Henningsens 
breve og tegninger 1915 . 

Sønderjyden Iver 
Henningsen (1874-1958), 
der i 1915 deltog i 1. 
verdenskrig som 
sanitetssoldat på den 
tyske østfront, skildrer 
folk og steder bag 

fronten, slagmarkernes gru og lazaretternes 
elendigheder.

08.991 N BOLL-JOHANSEN, HANS
Danskerpak og tyskerpak
De danske og de tyske i Sønderjylland - og 
hvordan vi hver for sig oplevede krigen

En erindringsbog med 
udgangspunkt i seks 
sønderjyske studenters 
oplevelse af besættel-
sestiden og den 
virkelighed, som danske 
og store tyske mindretal 
dengang oplevede.

08.99 N JUST, FLEMMING
Soldaten, der vidste, han skulle dø
Beretninger om fire timers krig den 
9 . april 1940 i Sønderjylland

Historisk, dokumentarisk 
beretning, der med 
omdrejningspunkt i 
skæbnen for menig nr. 

108, Oluf Arthur Hansen, fortæller om om de 
fire timers krig, den 9. april 1940, hvor danske 
soldater kæmpede mod den tyske besættel-
sesmagt.
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71.9564 LØJT
Værd at bevare - gårde 
og huse i Løjt Sogn

Gennem de sidste tre år 
har Museum Sønderjylland 
foretaget en grundig 
registrering og beskrivelse 
af de bevaringsværdige 
bygninger på Løjt, opført 

før 1920. I sammen forbindelse har museet 
foretaget en undersøgelse af bygningernes 
ejendomshistorie. Resultatet af arbejdet er nu 
udgivet af Museum Sønderjylland i denne bog.

 FOTOBØGER

09.41 LUKAS, PETER
Veränderung Flensburg = 
Forandring Flensborg
Fotografie: Før og nu

Den norske fotograf Peter 
Lucas har udgivet disse tre 
fotobøger under temaet 
forandring. I bøgerne vises 
forskellige motiver fra 

henholdsvis Flensborg, Slesvig og Kappel, hvor 
historiske billeder fra arkiverne vises sammen 
med nye billeder fra 2015. På den måde bliver 
det vist, hvordan disse byer har ændret sig 
gennem de seneste 100-150 år.

08.44 EJDERSTED
Von der Republik zur Republik
Husum in der Fotografie 
zwischen 1920 und 1970

Denne fotobog indeholder 
over 100 billeder fra 
Husum i tiden fra 
1920’erne og frem til 1949. 
Billederne dokumenterer 
de politiske og samfunds-

mæssige forandringer der har præget byen. 
Flere af billederne har ikke tidligere været 
offentliggjort.

 BIOGRAFIER/
SKØNLITTERATUR

99.4 MONRAD, D. G. • JUST, KAI
D.G. Monrad: menneske og mand
Riget, magten og æren

Biografi over den danske 
konseilspræsident i 
skæbneåret 1864, D.G. 
Monrad (1811-1887). 
Forfatteren søger at 
nuancere det fremhersken-
de negative billede af ham 
ved at give en mere 
dækkende og indgående 

beskrivelse af hans personlighed, liv og karriere 
før, under og efter 1864.
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