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NYE BØGER FOR VOKSNE
 FAGLITTERATUR

13.6 ROHDE, MICHAEL
Sådan forstår du dine drømme
En praktisk guide til effektivt 
drømmearbejde - og et bedre liv .

Gennemgang af psykologi-
ske teorier om, hvad drøm-
me er med forslag til, hvor-
dan man kan arbejde med 
drømme: Huske dem, for-
tolke dem og bruge dem 
som problemløsere. Med 

eksempler på forskellige fortolkningsmuligheder.

30.13
Underdanmarks jægersoldater
Om at hjælpe brændte børn 
til at bryde mønsteret

Gennem samtaler med ti 
voksne mønsterbrydere 
har forfatterne sat sig for 
at finde frem til de karak-
tertræk og mønstre, der 
kendetegner de stærke 
børn der trods hårde op-
vækstvilkår får succes i li-
vet. Samtaler med Pia Ol-

sen Dyhr, Gitte Andersen, Jørgen Lange, Dennis 
Ceylan, Erik Nielsen, Mads Holger, Claus Elgaard, 
Kristian Ditlev Jensen, Karin Schwartz, Lasse 
Mortensen.

30.1752 JENSEN, LOLA
Pas på familien - også 
når den går i stykker
Indhold: Det er så yndigt at følges ad - eller er 
det?  Når det er gået galt - eller er lige ved det; 
Når bruddet er en realitet; Alt det (meget) prak-
tiske i forbindelse med en skilsmisse; Samværs-
former; Vær dig selv, mand; Slip din skyld og be-

kymring, kvinde; Skilsmisse og bedsteforældre; 
Forældresamarbejde efter skilsmissen; Kontak-
ten til det gamle fælles; De nye familier; Hvis alt 
går galt; Har man mon skilsmissebørn for livet.

61.38 STRAADT, ANETTE
Naturligt sunde børn

Forældre til børn i alle aldre 
kan lære, hvordan man gi-
ver børnenes immunfor-
svar de optimale forudsæt-
ninger. Indeholder 7 
fokusområder, hvor der 
skal sættes ind, hvis man 
ønsker at mindske børne-
nes sygedage og fremme 

et sundt immunforsvar. Blandt andet har fordø-
jelse, blodsukker og søvn stor betydning. Med 
opskrifter.

79.61 GOTAAS, THOR
Løb gennem tiden
Bog der fortæller om løb gennem tiderne, fra 
inkaernes budbringere til New York Marathons 
mange deltagere. For læsere, som er interesse-
ret i løbesportens verdenshistorie.

 KROP OG SJÆL

79.53 BREMANN, TORBEN
Tai Chi, Qi Gong og 
standing meditation
Balance i sind, krop og sjæl

Heri QR-koder til filmklip. 
Efter en gennemgang af 
kroppen med afsnit om 
vejrtrækning og meditation, 
følger afsnit om Tai Chi, Qi 
Gong og standing meditati-
on. Illustreret med billeder 
af de forskellige øvelser.
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79.601 MALLING, SØREN
Træn i det fri
Leg dig til en stærk krop med outdoor fitness

Beskrivelse af trænings-
formen outdoor fitness, 
der er en blanding af løb 
og styrketræningsøvel-
ser. Med seks trænings-
programmer, som kan til-
passes den enkeltes 
fysiske formåen.

79.601 RÖNNBERG, OLGA
Træning for nybagte mødre

Fire-trins træningspro-
gram til kvinder, der øn-
sker at komme i form ef-
ter fødslen og få en stærk 
krop. Med åndedræts- og 
maveøvelser, trænings-
programmer og gode råd 

til motivation og kost.

 HUS, HAVE OG HJEM

64.1 GREGORIUS, TRINE
Stegt flæsk med persillesovs 
- og andre danske livretter

Indhold: Supper; Lette 
retter; Retter med fisk; 
Retter med fjerkræ; Ret-
ter med fars; Retter med 
lammekød; Retter med 
kalve-, okse- og vildtkød; 
Retter med svinekød; 
Retter med indmad; Ef-
terretter; Tilbehør.

64.1 SEEGER, CHARLOTTE
Magiske måltider
Sjov og kreativ mad til børn i 
hverdage, weekender og til fester .
89 forslag til en anderledes og mere sanse-
lig måltidsoplevelse end det sædvanlige til dit 
barn. Skab fx Batman af blåbær, byg en robot 

af ostemadder eller lad Hello Kittys ansigt ma-
terialisere sig på morgengrøden. Inspiration til 
morgen-, middag- og mellemmåltider, mens 
aftensmaden er udeladt.

64.64 DANIELSEN, ANNETTE
Blomsterstrik

Strikkebog med 16 op-
skrifter på trøjer og en 
enkelt nederdel til kvin-
der. Modellerne er inspi-
reret af blomster.

64.64 FORSLUND, BIRGITTA
Min elskede trøje
24 strikke - og hækleopskrifter.

64.64 MUCKLESTONE, MARY JANE
200 Fair Isle-mønstre
Et mønsterkatalog for strikkere 

Guide til 200 Fair Is-
le-strikkemønstre spæn-
dende fra enkle pe-
erie-mønstre over til 
komplekse OXO-møn-
stre. Med information om 

basisteknikker, placering af mønstrene på tøjet 
og tips til farvevalg.

64.64 WALLIN, JOHANNA
Nordisk strik
Vanter, sokker og huer efter gamle mønstre
Strikkeopskrifter på vanter, sokker og huer i 
traditionelle nordiske mønstre.

64.65 WILKINSON, ANNA
Lær at hækle, elsk at hækle

Introduktion til hækling 
med demonstration af 
hækleteknikker og ma-
sketyper, samt 20 op-
skrifter på bl.a. pulsvar-
mere, halsrør, punge, 
jakker og sweaters.
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76.9 MCCOOL, DEANNA CSOMO
50 rosetter og sløjfer, du 
kan lave af stofbånd
Til elegant gaveindpakning, smukke 
hårspænder, fine pyntebuketter 
og dekorative sysler!

50 rosetter og sløjfer, der 
kan bruges som hårpynt, 
smykker og til gaveindpak-
ning, fra den helt enkle 
sløjfe med to løkker til de 
mere avancerede rosetter 
som påskelilje og pæon.

 HISTORIE

96 HELLEBERG, MARIA
Hvad døde de kongelige af?

Historikeren og forfatte-
ren Maria Helleberg af-
dækker de danske kon-
geliges liv, mens 
retsmedicineren Jørgen 
Lange Thomsen giver sit 
bud på, hvad der kunne 
være årsagen til deres 

død. Indhold: Vikingetid og overgangstid: Knud 
den Store og Knud den Hellige; Middelalderen; 
Kong Hans og myterne om kongemord; Den 
sunde fange: Christian den Anden; Frederik 
den Anden; Christian den Fjerde og 1600-tal-
lets alkoholisme; Det sidste kongemord: Chri-
stian den Femte; Pest, synd og børn: Frederik 
den Fjerde; Den lille rokoko-konge: Christian 
den Sjette; Kongen uden egenskaber: Frederik 
den Femte; Enevælde uden magt: Christian 
den Syvende; Den lille dronning: Caroline Ma-
thilde; Det sejlivede barn: Frederik den Sjette; 
Den modvillige konge: Christian den Ottende; 
Underholdningskongen: Frederik den Syvende; 
En konge må ikke dø på en trappe i Hamburg: 
Frederik den Ottende; Stjernen: Christian den 
Tiende; Åbenhed og privatliv: Frederik den Ni-
ende; Om at leve livet farligt og synligt 

 ROMANER

ABULHAWA, SUSAN
Det blå mellem himmel og hav

Igennem to enestående 
kvinder fortælles Isra-
el-Palæstina konflikten 
og konsekvenserne heraf 
for det palæstinensiske 
folk.

BACKMAN, FREDRIK
Min mormor hilser og 
siger undskyld

Elsas bedste ven er mor-
mor. Men mormor er syg, 
hun dør og Elsa føler sig 
alene tilbage. For mor 
venter Halven, og de dril-
ler i skolen. Men mormor 
har en opgave til Elsa. 
Elsa skal opsøge alle 
ejendommes beboere, 
og hun skal hilse dem fra 

mormor og sige undskyld.

COBEN, HARLAN
Seks år

For seks år siden forlod 
Jake Fischers kæreste 
ham for at gifte sig med 
en anden. Da Jake opda-
ger, at manden nu er død 
bruger han anledningen 
til at opsøge hende igen, 
men bliver trukket ind i et 
dunkelt drama, hvor han 

til slut må se sin tillid til sine nærmeste sat på 
prøve.
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EINAR MÁR GUÐMUNDSSON
Hundedage

Fabulerende fortælling 
om den danske opdagel-
sesrejsende og sørøver 
Jørgen Jürgensen som 
var konge på Island i hun-
dedagene 1809. 

EJRNÆS, ANNE MARIE
Sent: historier
Noveller. Fire kvinders historier om fire bryd-
ningstider.

HAWKINS, PAULA
Kvinden i toget

Hver morgen sidder Ra-
chel på toget og fantase-
rer om parret i et helt 
specielt hus langs banen 
og deres perfekte liv. En 
morgen ser hun noget, 
der chokerer hende, og 
da kvinden kort efter ef-
terlyses, føler Rachel, at 
hun må gøre noget.

HELLEBERG, MARIA
Thomasines frihed

Biografisk roman om 
Thomasine Gyllembourg, 
som var en af guldalde-
rens banebrydende for-
fattere. En stærk kvinde, 
som måtte betale en høj 
pris for at kunne bestem-
me over sit eget liv.

HOUELLEBECQ, MICHEL
Underkastelse

Paris 2022. Det Muslim-
ske Broderskab har over-
taget magten i Frankrig 
og indført sharia-light. 
Den livstrætte 44-årige 
litteraturprofessor Fran-
cois bliver tvunget til at 
tage sin afsked, men hvis 
han vil konvertere til is-
lam, er han velkommen 

tilbage på attraktive vilkår.

JACOBSEN, STEFFEN 
Et bjerg af løgne

En chefgeolog myrdes 
og en vigtig usb-nøgle 
forsvinder - noget der 
truer det store danske 
firma Nobel Oil. Så Mi-
chael Sander hyres ind 
for at finde usb-nøglen 
og snart vælter lig, løgne 
og brutale optrin ud af 

alle tænkelige skabe.

JENSEN, CARSTEN
Den første sten

Afghanistan. En deling 
danske soldater rives ud 
af deres ”comfort zone”, 
da en af deres egne be-
går et brutalt forræderi. 
Så nu går jagten på for-
ræderen, en jagt der le-
der dem dybt ind i Afgha-
nistan. Det, der starter 

som et hævntogt, udvikler sig til et potentielt 
mareridt. Et mareridt, hvor krigens rædsler ud-
stilles.
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JESSEN, IDA
En ny tid

Thyregod, 1927. Lilly er 
50 år og netop blevet 
enke. I sin dagbog ser 
hun tilbage på sit barnlø-
se ægteskab med den 
knarvorne læge Bagge 
og på alt det, der kunne 
være blevet anderledes, 
hvis hun havde truffet 
nogle andre valg.

JØRKOV, BIRGITTE
Svenske fru Birgitte

Historisk biografisk ro-
man om danske Birgitte 
Olufsdatter Thott, der 
levede i 1400-tallet som 
en velhavende kvinde af 
rigsrådsadelen. Hun blev 
svensk gift, men flygtede 
tilbage til Danmark. Se-
nere fik hun en svensk 
dom for brevforfalskning. 

Sideløbende følger vi historikerens arbejde 
med kildematerialet og hendes personlige 
trængsler.

KREFELD, MICHAEL KATZ
Sekten

Krimi. Thomas ”Ravn” 
Ravnsholdt bliver hyret til 
at finde en rig forret-
ningsmands søn. Ravn er 
lidt tøvende overfor job-
bet. Måske skulle han 
have fulgt sin fornem-
melse, da et spor fører 
ham til en farlig religiøs 

sekt med en meget karismatisk leder. 

MANDEL, EMILY ST. JOHN
Station 11

20 år efter en influenza-
epidemi har dræbt de fle-
ste mennesker, rejser en 
teater- og musiktrup 
rundt blandt småbyer og 
enklaver ud fra tanken 
om, at det ikke er nok at 
overleve. Men verden er 
ikke blevet et mindre far-

ligt sted, og spørgsmålet er, om der er håb for 
menneskeheden?

MARSTRAND-JØRGENSEN, ANNE LISE
Dronningen af Saba 
& Kong Salomon

Makeda vokser op som 
datter af en enlig mor i 
Saba. Som ung opsøger 
hun sin far, der har en 
stor position i riget og se-
nere bliver konge. Helt 
usædvanligt for en kvin-
de på den tid, lykkes det 
senere Makeda at blive 

dronning, og hun forelsker sig i Israels Kong Sa-
lomon.

MOYES, JOJO
Alene i Paris

Engelske Nell arrangerer 
en weekendtur til Paris 
med kæresten, men han 
dukker ikke op inden to-
gafgang. Nell tager allige-
vel afsted og opdager 
nye sider af livet og sig 
selv.
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RIEL, ANE
Harpiks

Fortælling om pigen Livs 
opvækst i en anderledes 
familie. Det er en historie 
om kærlighed, loyalitet 
og omsorg, men også en 
uhyggelig fortælling om 
angst for at miste, om 
fastholdelse og paranoia 
- og om ondskab.

RILEY, LUCINDA
Pigen fra Napoli

Romantisk fortælling om 
sangtalentet Rosanna, 
der allerede som barn bli-
ver opdaget af en 17 år 
ældre berømt operasan-
ger og forelsker sig i ham. 
Kan hun blive en ope-
rastjerne? Og hvad med 
kærligheden?

ROSTRUP, HENRIETTE
Det år vi gik til begravelser
Jewel arbejder på et forlag i New York, men 
vejen dertil har været svær og har hun fundet 
sit eget jeg?

SÁNCHEZ PARDOS, DANIEL
G: det brænder på 
Ramblaen i Barcelona

Da en forretningsmand 
anholdes for brandstiftel-
se og mord må sønnen 
og arkitekten Gaudí træ-
de til for at opklare sa-
gens rette sammen-
hæng.

STEENSBALLE, DITTE
Lejligheder

Året er 2002 da Ditte 
møder Jakob Ejersbo til 
en forlagsfest og tiltræk-
kes af hans smil og batik-
farvede trøje. Opmærk-
somheden er gengældt 
og snart oplever Ditte 
den store kærlighed. Men 
langsomt smuldrer for-

holdet og Ditte sidder tilbage med en altover-
skyggende sorg.

TORNBJERG, OLE
Drengen fra Godhavn

Der sker grusomme ting 
på drengehjemmet God-
havn, hvor knægten Kalle 
ankommer til i 1963. Sy-
stematiske voldelige 
overgreb, seksuelle 
krænkelser og meget an-
det. Samtidig klippes der 
til 2005, hvor vi møder 

den voksne Kalle, der slås med oplevelserne fra 
Godhavn. Inspireret af virkelige hændelser.

VALEUR, ERIK
Logbog fra et livsforlis

Statsministerens og ju-
stitsministerens mor for-
svinder fra et plejehjem 
og hele nationen leder 
efter hende. Der fortæl-
les samtidig historien om 
enspænderen Viggo 
Larssen som boede over-
for de to toppolitikere, 
måske der findes en sam-
menhæng.
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ÖSTERGREN, KLAS
Twist

En ældre forfatter møder 
under sin research nogle 
ungdomsvenner, der får 
ham til at erindre en ung-
domsforelskelse og en 
særlig kvinde.

 BIOGRAFIER

99.4 BAUNSBAK-JENSEN, ASGER
Baunsbak-Jensen, Asger
Fartens forbandelse: 
erindringsessay

Forfatter og sognepræst 
Asger Baunsbak-Jensen 
har kæmpet med overan-
strengelse og psykisk 
nedslidning og hans kur 
har været at tage pauser 
fra sit hverdags- og ar-
bejdsliv. Med udgangs-

punkt i sin tro og erindringsnedslag til forskelli-
ge livsperioder over vigtigheden af ”livspauser” 
i forbindelse med et to-måneders ophold i et 
øde sommerhus i selvvalgt isolation.

99.4 HAMSUN, KNUT
Rem, Tore
Knut Hamsun: rejsen til Hitler

Biografi om den norske 
forfatter Knut Hamsun 
og dennes støtte til nazi-
sterne i Tyskland. Bogen 
er bygget op omkring det 
møde, Knut Hamsun hav-
de med Adolf Hitler i 
sommeren 1943, og for-
tæller om Hamsuns anti-

semitisme på baggrund af nyt kildemateriale.

99.4 HEDEGAARD, LARS 
Hedegaard, Lars
Attentatet

Lars Hedegaard fortæller 
om attentatet mod ham i 
februar 2013, om reaktio-
nen på det og livet bagef-
ter i dets skygge, om sin 
baggrund for at blive is-
lamkritiker - udbygget 
med sin vurdering af og 
sit syn på islam på en 
række områder, f.eks. sla-

veri, kønsmoral, kunst og kultur.

99.4 OTT, ESTRID
Thrane, Lotte
Vildfugl og verdensborger: 
tretten fortællinger om 
Estrid Ott og hendes tid

Biografi om børne- og 
u n g d o m s fo r fa t te re n 
Estrid Otts liv, hvor hun 
brød med normer for 
konventionelt kvindeliv 
og bl.a. levede et globe-
trotterliv med familien i 
Finland, USA og Grøn-
land. Debuterede med en 

børnebog som 17-årig. Skrev over 90 bøger 
som skabte et nyt ideal af handlekraftige, even-
tyrlystne piger og unge kvinder.

99.94 MØLLER JENSEN
Møller Jensen, Elisabeth
Dengang i Lemvig: en 
familiehistorie
Elisabeth Møller Jensen fortæller om sin fa-
milie og livet i beskedne kår i 1950’erne og 
1960’erne samt om moderens psykiske proble-
mer, der smittede af på familielivet. Forfatte-
ren får, ligesom sine tre søskende, en videre-
gående uddannelse i lighed med mange andre i 
den første velfærdsgeneration.
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NYE BØGER FOR BØRN
 FAGLITTERATUR

19.6532 KALVSLUND, BO
Lær at lave computerspil
Lær at programmere ved at 
lave sjove spil i Scratch

Med programmet 
Scratch, vises hvordan 
man kan lave sine egne 
computerspil uden at 
være programmerings-
ekspert. Læseren guides 
trinvis frem i processen 
og viser, hvordan man 
gør. Hunden CodeDog er 

med gennem hele bogen og hjælper med at 
lave spillene.

58
Dyrenes museum

160 forskellige dyrearter 
præsenteres i billeder og 
tekst. Opdelt efter 
Darwins ”arternes stam-
træ” i hvirvelløse dyr, fisk, 
padder og krybdyr samt 
fugle og pattedyr.

79.53
Lyt til løven: yogaremser for børn

Billedbog. 40 yogaøvel-
ser for de allermindste. 
Med remser, som er til-
knyttet de enkelte øvel-
ser. Alle øvelser er illu-
streret og har tip til 

yogalærer/forældre om hvordan de bedst læ-
res.

 SKØNLITTERATUR

AXELSSON, CARINA
Model under cover - en modekrimi

Den 16 årige Axelle er vild 
med mysterier og mindre 
vild med mode. Men da 
hun bliver kapret som 
model under modeugen i 
Paris, er det den perfekte 
forklædning at opklare 
forbrydelser under.

BASS, GUY
Barder Bing og De frygtelige ting

Barder er bange for al-
ting, og det er meget 
sjældent hans forældre 
kan se de samme farer 
som han. Men nu er der 
flyttet en Rumzombie ind 
i nabohuset, forklædt 
som en lille hesteglad 
pige.

BIDSTRUP, LISE
Ruinbyen

Science fiction. Drengen 
Storm er helt alene i en 
nær fremtidig verden. En 
katastrofe har ødelagt alt 
omkring ham, og hans 
mor og far er borte. Han 
er sulten og har ikke talt 
med nogen i lang tid, da 
han møder pigen Kuba. 

Hun har et gevær...
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BONDE, CHRISTINA 
Skyggesider

Tricias søster har begået 
selvmord. I et forsøg på 
at flygte fra virkelighe-
den, forsvinder Tricia ind i 
drømmenes verden. Men 
da en række kvinder be-
går selvmord omkring 
hende, må Tricia spørge 
sig selv, om hendes 

drømme har noget med virkeligheden at gøre.

CORRIE, CHAD 
Portalen til afgrunden

Fantasy. Gladiatoren Du-
gan, ridderen Rowan, 
dværgen Vinder, trold-
kvinden Cadrissa og el-
verne Alara og den blinde 
præst Gilban drager ud 
på en farlig færd for at 
redde deres verden, 
Tralodren, fra at komme 

under de onde elveres herredømme.

DAY, THOMAS
Wika og Oberons rasen

Tegneserie. Wika vokser 
op under fattige kår, men 
i virkeligheden er hun 
datter af royale feer. Da 
Wika bliver voksen, må 
hun pludselig kæmpe for 
både sit liv og kærlighe-
den.

EARLE, PHIL
Hero
Brødrene Jammy og Sonny lever på kant med 
loven. Jammy melder sig til hæren og udstatio-
neres i Afghanistan. Han vender tilbage som en 
forandret mand. Det er nu Sonny, der må holde 
sammen på det hele.

EJERSBO FREDERIKSEN, SARA
Populær i 9 nemme trin

Maja må invitere en ven-
inde med på sommerfe-
rie, men hun er ret upo-
pulær i klassen. Vil den 
guide hun finder på net-
tet mon kunne hjælpe 
hende med at finde en 
veninde?

EL JØRGENSEN, BODIL
Ravmedaljonen

Fantasy. Pigen Svava bli-
ver som lille fundet på 
stranden i vandkanten. 
Ingen ved, hvor hun kom-
mer fra og hvordan, hun 
er havnet der. Om halsen 
har hun en medaljon, der 
tilsyneladende er magisk. 

De, der prøver at tage den fra hende, mister 
øjeblikkeligt bevidstheden.

FUGLØ, EDWARD
Apollonia
Billedbog. Apollonia kommer ved et uheld på 
en magisk rejse gennem William Shakespeares 
kendte teaterstykker.

GIER, KERSTIN
Rubinrød: kærlighed går 
gennem alle tider

16-årige Gwendolyn for-
søger at passe sin skole, 
men er til alles overra-
skelse familiens tidsrej-
sende. Sammen med den 
lækre og arrogante Gide-
on, springer hun i tiden 
mens de prøver at finde 

ud af, hvem de kan stole på.
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HOLMBOE, ELLEN
Marionetdukken

Lasse lever og ånder for 
at bygge marionetduk-
ker, men hans hobby går 
desværre ikke ubemær-
ket hen og Alex, den stør-
ste dreng i klassen gør 
alt, for at gøre livet surt 
for ham.

LEVITHAN, DAVID
Hold me closer
Tiny Coopers historie: en musical i 
romanform eller en roman i musicalform

Tiny Coopers liv er en 
musical, eller burde 
ihvertfald være det. Tiny 
gør op med alle, der er 
det mindste bøssefor-
skrækkede og fortæller i 
musicalform om sit liv, 
sine mange ekskærester, 
især Will Grayson natur-
ligvis.

MIEGHEM, LINDA VAN
En blå bog til Leonore

Esmeraldas verden går i 
stå, da hendes lillesøster, 
Leonore, driver til havs i 
en gummibåd og forsvin-
der. Esmeralda og hen-
des forældre må kæmpe 
for at finde sammen igen 
og komme tilbage til 
hverdagen.

MITTET, SIDSEL SANDER
Morika - rent blod
Fantasy. Visdomslærlingen, Eshiri og krigerlær-
lingen, Korau undervises på skoleøen Raudra 
i landets idealer for fred og tolerance. Frem-
tiden synes lys og sikker, men onde kræfter 

lurer på at bringe det gamle adelsvælde tilbage 
til magten. Pludselig er samfundet splittet i en 
blodig borgerkrig.

PICARD, MATTHIAS
Jim Curious - rejser til havets dyb
Tegneserie. Jim Curious er dykker og hopper 
i havet, hvor han møder mange sjove, sære og 
mystiske dyr og ting på sin vej. Men hvad gem-
mer der sig på bunden?

RENDTORFF, IDA-MARIE
Månemenneske

Science fiction. I fremti-
dens verden fødes der 
næsten ingen børn, og 
kriminelle bander lever af 
at kidnappe og sælge 
børn til barnløse voksne. 
Drengen Lass’ forældre 
omkommer, finder han 

noget mystisk blandt sin mors efterladte ting. 
Lass må nu stille sig selv spørgsmålet: Hvem er 
jeg?

RYDING, HELLE
Trolddom og falkefjer

Tjenestepigen Silja må 
flygte, da den onde fru 
Flavia forvandler Rid-
der Regnars søn Eigill til 
en falk. Men hvordan 
kan hun redde ham, 
hvis hun ikke finder en 
troldmand?

RØDTNES, NICOLE BOYLE
XY
Da Asta får melding om at hun er en XY-pige 
og derfor genetisk set en dreng, bryder hendes 
verden sammen. Hun bliver vred og får selv-
mordstanker, men så møder hun Christoffer. 
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THEIL, NIKOLAJ
Generation A
Frederik går i 1.G og er træt af skolen og fami-
lien. En dag bliver det for meget, og med en 
facebook-opdatering sætter han en landsom-
fattende lavine af oprør i gang.

TIMMERS, LEO
Gunners garage

Billedbog. Gunner repa-
rerer sine venners biler i 
sin garage, hvor han har 
masser af nyttige og 
spændende reservedele, 
men er der mon nok til at 
reparere hans egen bil?

WEEKS, BRENT
Night angel - som en skygge
Fantasy. Azoth lever i byen Cenarias Slum, og 
kæmper for at holde sig i live. Men en dag mø-
der han Blodsvenden Durzo Blint, som vækker 
drømmen om et bedre liv i ham. Men hvad vil 
det koste Azoth at blive lærling for byens bed-
ste snigmorder?

WEITZ, CHRIS
The young world - de overlevende

En voldsom epidemi har 
dræbt alle voksne og 
børn. Vold og brutalitet 
råder i kampen for over-
levelse. En gruppe unge 
fra New York drager ud 
på en risikabel mission 
for at redde verden.

NYE BØGER I DEN 
SLESVIGSKE SAMLING

 FAGLITTERATUR

08.41KAPPEL, VALDEMAR
Oplev marsklandet - fra 
Friedrichstadt til Ribe

En natur- og kulturguide 
for turister og lokale, der 
vil sætte sig ind i de jyske 
og de nordslesvigske 
vestkyster og deres bag-
landes natur- og kulturhi-
storie. Beskrivelsen star-
ter ved Husum og går 
mod nord og slutter ved 

Ribe. Illustreret med mange farvefotos samt 
landkort på omslagenes indersider. Indeholder 
ordforklaringsliste.

08.41
Scharnweber: Schleswig-
Holstein - historisch

Was bestimmte den All-
tag unserer Vorfahren 
vor 100, 200, 300 
Jahren? Darüber berich-
tet dieses Buch mit 130 
Ortsbeschreibungen aus 
jenen Zeiten. Und zwar 
ausschließlich mit histo-

rischen Originaltexten und Abbildungen. Dadu-
rch wird der Blick zurück in die Vergangenheit 
lebensnah und authentisch.
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08.46 AUGE, OLIVER (HRSG)
Vergessenes Burgenland 
Schleswig-Holstein

Im Zusammenhang mit 
Burgen, denkt man in er-
ster Linie an die Befesti-
gungsanlagen am Rhein 
oder im Allgäu. Dabei las-
sen sich auch rund 500 
Burgen in Schleswig-Hol-
stein und Sønderjylland 
nachweisen. Diesem 

„vergessenen“ Aspekt der Landesgeschichte 
widmen sich ausgewiesene Burgenexperten 
der Bereiche Geschichte, Archäologie und 
Denkmalpfleg. In wissenschaftlichen Vorträ-
gen erschließen das Burgenland Sch-
leswig-Holstein bringen es einer breiten Öf-
fentlichkeit in Erinnerung.

08.58
Die Libellen Schleswig-Holsteins

Der Band gibt eine um-
fassende Beschreibung 
der Verbreitung, Be-
standssituation, Ökologie 
und Gefährdung der in 
diesem Bundesland vor-
kommenden Arten. Die 
textliche Darstellung 
wird durch zahlreiche Fo-

tos, Grafiken und Tabellen ergänzt und veran-
schaulicht. Es richtet sich nicht nur an Fachleu-
te, sondern auch an alle interessierten Laien, 
die von diesen farbenfrohen Flugakrobaten 
fasziniert sind.

99.4 CHRISTENSEN, JOHANNES, F. 1896
Wadskjær Nielsen, Sune
Dansksindet under ørnebanneret

En biografi om sønderjy-
den Johannes Christen-
sen (1896-1965) der blev 
født ind i en dansk familie 
syd for grænsen. Han 
gjorde tjeneste i den ty-
ske hær under 1. ver-
denskrig, indtil han de-
serterede til Danmark, 

hvor han levede resten af sit liv i Odsherred og 
arbejdede for danskheden i Sydslesvig. 

64.101 RIGGELSEN, NELLY FREES 
& BUTHLER, RIKKE JØNSON
Passion - for Sønderjylland

De to sønderjyske ma-
dentusiaster Rikke Buth-
ler og Nelly Riggelsen har 
sammen skabt dette flot-
te værk, der viser mang-
foldigheden blandt de 
mange sønderjyske føde-
vareproducenter og kok-

ke og inspirerer med spændende opskrifter. 
Bogen er flot illustreret med billeder fra Helga 
A Art der med vanlig blik for det sublime præ-
senterer både menneskerne, fødevarerne og 
passionen.
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62 LUNDE, NIELS
Det ny Danfoss
Sådan forvandlede Niels B . Christiansen 
landets største industrivirksomhed

Beretningen om hvordan 
det lykkedes lederen af 
Danfoss, Niels B. Christi-
ansen (f. 1966), at bringe 
virksomheden tilbage på 
rette spor efter finanskri-
sen ved hjælp af den 
langsigtede strategi 
”Core & Clear”.

 SKØNLITTERATUR

A-1
Sieck: Hausgeister und 
Teufelskatzen

Jahrhundertelang haben 
die Menschen zwischen 
den Meeren und auf den 
nordfriesischen Inseln 
ihren Volksglauben in 
Form von Geschichten 
und Sagen von Mund zu 
Mund weitererzählt. 
Schauriges, Skurriles, 
Tragisches und Fröhli-

ches, Ängste, Nöte, Sorgen und Hoffnungen 
spiegelnd. Vieles davon fand Eingang in Bräu-
che, die bis heute Bestand haben. Die Histori-
kerin und Journalistin Annerose Sieck hat sich 
auf eine Reise in die schleswig-holsteinische 
Vergangenheit begeben und die schönsten 
Geschichten von Unterirdischen, Hausgeistern, 
Klabautermännern, Wunderbäumen, Teufel-
skatzen und Menschen zusammengetragen, 
die noch heute in den Köpfen der Bewohner 
spuken.

08.72 KORWAN, FRANZ
Söl´ring Foriining: Franz Korwan
„Ich gehe schweren Herzens von der Insel“

Das reich bebilderte 
Buch stellt den heute 
fast vergessenen Künst-
ler Franz Korwan vor, in 
dessen bewegtem Leben 
sich die Umbrüche der 
deutschen Geschichte 
vom Kaiserreich über 

den Ersten Weltkrieg bis hin zum Holocaust 
widerspiegeln. Auf der Insel Sylt hatte er seine 
persönliche und künstlerische Heimat gefun-
den und sein Westerländer Atelier wurde ein 
Treffpunkt internationaler Sommergäste, be-
vor er von den Nationalsozialisten verschleppt 
wurde.

84
Die besten Kurzkrimis 
von der Waterkant

Aus über 400 Einsend-
ungen wurden hier die 21 
besten Geschichten in 
ein Buch gebunden, das 
seine Leser bis zur letz-
ten Seite fesseln wird: 
Nicht nur mit spannen-
den, empfindsamen und 
skurrilen Geschichten, 
sondern auch mit jeder 

Menge Lokalkolorit aus dem Land zwischen 
den Meeren, wo scheinbar in allen Winkeln des 
Landes und nach allen Regeln der (Mord)Kunst 
gemeuchelt, geleugnet und überführt wird.
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