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NYE BØGER FOR VOKSNE
 FAGLITTERATUR

27.68
I fremmed havn

Danske sømandskirker i 
udlandet
Fotografisk billedværk om 
de danske sømandskirker i 
New York, Hull, Singapore, 
Pelepas, Hongkong, Göte-
borg, Rotterdam, Hamborg 
og Algeciras.

30.174 ØSTLUND, BO
Modne mænd

I "Modne mænd" fortæller 
24 kendte danske mænd 
uden filter om livet for 
modne mænd over de 60 
år. Kom med på en lytter, 
når de modne mænd sæt-
ter sig til rette i Chester-
field-sofaen og i samtale 
med forfatteren snakker 

intimt, følsomt og åbent om alt det, mænd aldrig 
plejer at tale om. "Modne mænd" byder på hud-
løst ærlige samtaler med en række kendte dan-
skere, lige fra Søren Østergaard, Troels Kløvedal, 
Viggo Sommer og Peter Schrøder, til Allan Olsen, 
Morten Grunwald, Flemming Jensen og Lars Lil-
holt.

34.09 TAMM, DITLEV
Juraens 100 bedste historier

Rettens kulturhistorie fra 
middelalderen til i dag
Indføring i dansk retshisto-
rie fra den tidligste middel-
alder til nutidens EU-juridi-
ske institutioner.

46.6 CORTZEN, JAN
Vi, der er færinger

En samfundsfortælling om 
de rige øer i Nordatlanten
Beskrivelse af det moderne 
færøske samfund og em-
ner som erhvervsliv, øko-
nomi, fiskeri, færgedrift, 
luftfart og turisme - med et 
gennemgående fokus på, 
hvordan øerne kan holde 

sig økonomisk vitale og sikre sig mod løbende 
afvandring.

50.2 BIANCHI, ELENA
Verdens smukkeste nationalparker

Gennem et væld af pragt-
fulde fotos giver bogen 
mulighed for at møde de 
mest betagende national-
parker fra hele verden, her-
under også de fire danske. 
Bogen fortæller indgående 
om landskaberne samt det 
unikke plante- og dyreliv i 

de forskellige parker, ligesom den giver gode råd 
om besøgsmulighederne.

60.136 CHRISTENSEN, LARS K.
Hvorfor er vi så flittige?

Om reformationen og 
arbejdet
Analyse af reformationens 
og protestantismens be-
tydning for danskernes 
arbejdsmoral og flittighed, 
og oplæg til debat om, 
hvordan vi kommer til ar-
bejde bedre og med større 
tilfredshed.
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62.726 JESSEN, JENS
Datidens knallerter: nutidens kult

Om de knallerter, der præ-
gede Danmark fra 
1950'erne til midten af 
1980'erne. Knallerter, som 
nu har fået kultstatus med 
masser af entusiaster, der 
restaurerer og mødes om 
deres hobby.

63.61 ANDERSEN, ARNOLD
Hestearbejde

Da arbejdshesten trak 
Danmark fra bonde- til 
industrisamfund
Om arbejdshestens histo-
rie i Danmark fra omkring 
1860 til 1960. Indhold: De 
foretrukne hesteracer; He-

sten i forskellige arbejdssituationer gennem 100 
år; Hesten og årets gang i landbruget; Hestear-
bejde under krigene; Heste i transportens tjene-
ste; Hesten i fritidens glæder.

65.82 SØEBORG, FLEMMING
Dengang vi fik bil: minder 
fra bilens guldalder

Om bilismens indtog i Dan-
mark i 1950'erne. Med ud-
gangspunkt i fotografier og 
reklamer fra perioden, og 
med illustrationer og be-
skrivelser af udbredte 
bilmodeller samt om par-

keringsproblemer, trafiksikkerhed, camping- og 
fritidsliv mm.

71.78687 LUNN, ULLA
Stedet fortæller
Om Dansk Vestindien
Om de dansk vestindiske 
øer, St. Jan, St. Thomas og 
St. Croix og deres histo-
rie, set gennem de men-

neske-påvirkede landskaber og den overlevede 
bygningskultur. Indhold: Kolonien og dens histo-
rie; Stedets ånd; Landskabet i dag; Arkitektur, 
håndværk og byggeskik; Plantagen - koloniens 
rygrad; Byerne; Magtens bygninger; Kirker og 
skolebygninger; Vestindiske stemmer. 

74.6
Bybilleder

Kunstnernes og 
forfatternes København
Kunsthistorikeren Bente 
Scavenius (f. 1944) og lit-
teraturkritikeren Bo Tao 
Michaëlis (f. 1948) har ud-
valgt 75 af de bedste bille-
der og 75 af de bedste tek-

ster med København som fælles tema, og fletter 
dem sammen to og to med en ledsagende tekst. 
Med gengivelser af værker fra C.W. Eckersberg til 
HuskMitNavn og tekster fra Adam Oehlenschlä-
ger til Helle Helle.

 HUS, HAVE OG HJEM

63.59 DALBY, CLAUS
Blomster året rundt

Inspiration til at pynte med 
blomster hele året - fra for-
årssammenplantninger til 
julebuketter.

64.1 RANDRUP, SEBASTIAN
Mæt på budget

72 opskrifter på billig og 
sund mad, der tager ud-
gangspunkt i årstidens rå-
varer, og som, ved at udnyt-
te råvarer og rester, 
begrænser madspild.
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64.13 SCHOU, JENS BREINHOLT
Nordisk charcuteri

Spegning, fermentering, 
saltning, røgning, tørring 
og syltning af kød og fisk
En grundbog med opskrif-
ter fra hele Norden på 
skinker, postejer, riletter, 
patéer, pølser, rullepølser, 
røget fisk og kød m.m.

64.17
Østers

Fire af Danmarks store 
kokke gennem de sidste 
40 år, giver hver deres 
mange bud på forskellige 
tilberedninger af østers. 
Bogen indledes med et ka-
pitel med grundviden om 
østers og derefter præsen-

teres kokkene som introduktion til hver deres 
østersanekdoter og –opskrifter.

64.19
Isdrinks

Eventyrlige mix med 
hjemmelavet is
Henved 40 lækre opskrif-
ter giver inspiration til at 
gå i køkkenet og lave sin 
egen is til de fantasifulde 
isdrinks. 

64.64
Koushi's butterflys

Strikkebog med opskrifter 
på butterflys til enhver lej-
lighed. Henvender sig til 
både begyndere og øvede 
strikkere og både mænd og 
kvinder.

64.64 SAMSON, DENISE
Poncho

50 modeller; Ponchoer og 
tilbehør i strik og hækling. 
Ponchoen er populær igen, 
og det er ikke uden grund, 
for en poncho kan være 
tynd eller tyk, med eller 
uden frynser, neutral eller 
mønstret og bruges som 

overtøj eller festtøj. Der er næsten uendelige 
muligheder, når man skal udforme en poncho, 
men fællesnævneren er den enkle form og de 
mangebrugsmuligheder.

64.64 STOREY, MARTIN
Nem strik til de allermindste

26 strikkeopskrifter til ba-
byer fra nyfødt til 18 måne-
der.

64.65 DAVGAARD, SARAH
Hæklede punge

Hækleopskrifter på punge. 
Med afsnit om materialer, 
udstyr og hækleteknikker.

64.65 MOONCIE, VANESSA
Hæklede dyretrofæer

10 opskrifter til hækling af 
dyreopsatser i naturlig 
størrelse, lige fra mus og 
hare til bjørn og zebra.
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76.9 LAWNER HANSEN, GABRIELLA
Kreatid

Ideer til gør-det-selv pro-
jekter i mange forskellige 
materialer; ler, beton; papir, 
perler og læder, med inspi-
ration fra den nordiske og 
minimalistiske stil.

 HISTORIE

91.95
Itu

Europa, Vesten og verden 
efter Brexit, Trump og 10 
års kriser
Hvad er fremtiden for 
Europa, vesten og verden? 
En række danske eksper-
ter og debattører om de 
dramatiske politiske udvik-
linger på kryds og tværs af 
Europa og Atlanten. For-

fattere: Mikkel Vedby Rasmussen, Peter Wivel, 
Peter Nedergaard, Lykke Friis, Uffe Østergaard, 
Troels Heeger, Stine Bosse, Martin Lemberg-Pe-
dersen, Klaus Rothstein, Anne Sofie Allarp, Mar-
lene Wind og Poul Smidt, Niels Westy og Torben 
Mark Pedersen.

98.218
Krigen der aldrig ender

Fra reportagerejser i 2013 
og 2016 giver forfatterne 
et mangefacetteret por-
træt af et land i krigens 
vold, siden den amerikan-
ske invasion i 2001, og de 
skæbner der er blevet til på 
baggrund af krigen.

 ROMANER

BARNETT, LAURA
Tre gange os to

Eva og Jims veje krydses, 
da de som unge mødes i 
1958. Vi følger tre udgaver 
af Eva og Jims fremtid - 
sammen og hver for sig - 
og deres kærlighedshisto-
rie, som den udfolder sig i 
de tre forskellige hand-
lingsforløb.

BAUNSBAK-JENSEN, ASGER
Annas store lille verden

Erindringsfortælling om 
Anna som ung gårdmands-
kone i et landsogn i 
1930'erne med et liv præ-
get af hårdt arbejde, øko-
nomisk krise og ægtefæl-
lens depressioner.

BOUCHET, SARA LINDEROTH
Hjem

Drengen Aron og hans fa-
milie er efter en voldsom 
flugt fra krigen i Syrien 
endt i et kommunalt bolig-
byggeri i Danmark, hvor de 
nu forsøger at stable deres 
liv tilbage på benene.

CORRY, JANE
Min mands hustru

Psykologisk ægteskabst-
hriller. Lily og Ed er nygifte, 
men de skjuler begge hem-
meligheder fra fortiden - 
og nutiden. Da de siger ja til 
at babysitte naboens lille 
datter får det uanede kon-
sekvenser.
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GÜNDAY, HAKAN
Mere, mere

Gaza er ni år, da han begyn-
der at arbejde for sin far, 
der smugler illegale immi-
granter og flygtninge fra 
Tyrkiets Ægæerkyst til 
Grækenland. Langsomt 
men sikkert opbygger han 
en indre råhed, indtil den 
dag katastrofen indtræffer.

HELLEBERG, MARIA
Kvinderne fra Thy

Slægtsroman om to kvin-
der, mor og datter, der ta-
ger kampen op for at få et 
bedre liv på landet i Thy 
omkring år 1900.

JENSEN, MARTIN
På kanten

Han er pensionist, bor ale-
ne på landet og passione-
ret fuglekigger. Hun er en 
ung arkæolog og langtids-
ledig. Da hun slår sig ned i 
ruinen på naboejendom-
men, krydses deres veje 
nogle forårsmåneder.

JEPSEN, ERLING
Gramhavet

Der foregår meget under 
overfladen i sønderjyske 
Gram. Mælkemandens søn, 
Erling, klarer sig igennem 
med lige dele snedighed og 
naivitet. Søsteren er i fami-
liepleje, fasteren tror hun 
er Jesus, og faderen spe-
kulerer på, om sønnen bli-
ver homoseksuel.

KETTU, KATJA
Natsværmeren

I Lapland i 1930'erne af-
hopper gravide Irga til Sov-
jetunionen, hvor hun ender 
som straffefange. Hun mø-
der kvinden Jelna, som 
redder hendes liv, men hvil-
ken skæbne venter de to? I 
Rusland i 2015 forsøger Ir-
gas barnebarn Verna at op-
klare sin farmors skæbne.

MO, YAN
De røde marker

Historisk roman om den 
anden kinesisk-japanske 
krig. Om krigens brutalitet 
og menneskers grådighed 
og skruppelløshed.

KONAR, AFFINITY
Mischling

Tvillingerne Pearl og Stasha 
ankommer i 1944 til Aus-
chwitz, hvor de sammen 
med en række andre tvillin-
gepar udvælges til Josef 
Mengeles medicinske eks-
perimenter. Da lejren røm-
mes, er pigerne kommet 
væk fra hinanden.

KORSGAARD, THOMAS
Hvis der skulle komme 
et menneske forbi

På en gård langt ude på lan-
det ved Skive bor Tue med 
sin familie. Da en lillesøster 
dør ved fødslen, synker hans 
mor ned i en depression. Fa-
deren er forgældet og fru-
streret, og det går ind imel-
lem ud over børnene. I 
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skolen bliver der ikke grebet ind, selvom Tue nogle 
gange har et blåt øje, men han klarer sig på trods.

MOORE, PAMELA
Chokolade til morgenmad

Fortællingen om unge 
Courtneys tætte og tragi-
ske venskab med veninden 
Janet og deres møde med 
voksenlivets store følelser 
og skuffelser i en high so-
ciety krog af verden.

MUNAWEERA, NAYOMI
Det der er imellem os

En sri-lankansk kvinde, der 
er fængslet for drabet på 
sit eget barn, fortæller sin 
dramatiske livshistorie som 
en forklaring på, hvorfor 
hun dræbte sin datter.

SILVESTRI, A.
Sand og sten, stål og glas: 
udvalgte fortællinger

Science fiction-noveller. 
Fremtiden bliver nærvæ-
rende i disse 8 noveller, der 
hver især spejler nutiden. 
Indhold: Det bedste; Glem-
mer du, så husker jeg alt; 
Højdepunkt; Matthæus 
20:16; Ukrudt; I sit ansigts 
sved; Sand og sten, stål og 
glas; Den allersidste dans.

SCHMIDT, GARBI
Ebba

I begyndelsen af det 20. år-
hundrede bliver den unge 
kvinde Ebba uddannet 
boghandlerske, hvilket gi-
ver hende muligheder, der 
ellers er få af datidens kvin-

der forundt. Gennem hendes litterære lidenskab, 
hendes fascination af København, hendes ven-
skaber og hendes kærlighedsrelationer tegnes et 
portræt af en kvinde med ben i næsen og på jor-
den.

WOOLF, VIRGINIA
Årene

Romanens fokus er den 
victorianske overklassefa-
milie Pagiter, som bor i 
London. Vi følger hvert af 
familiemedlemmernes liv 
og deres indbyrdes forhold 
fra foråret 1880 til et sel-
skab i sommeren i 
1930'erne.

 BIOGRAFIER

99.4 DINESEN, THOMAS
BUK-SWIENTY, TOM
Tommy og Tanne: det store i livet

Om Thomas Dinesen 
(1892-1979) og søsteren 
Karen Blixens (1885-1962) 
forhold med fokus på først-
nævnte og de makabre tri-
umfer, uhyrlige rædsler og 
altopslugende kærligheds-
eventyr, han oplever under 
1. verdenskrig.

99.4 ERIKSEN, EDVARD
HARSLØF, OLAV
Den lille havfrue: en biografi

Historien om et af Dan-
marks mest berømte natio-
nalsymboler, skulpturen 
Den lille Havfrue på Lange-
linie, der blev skabt af bil-
ledhuggeren Edvard Erik-
sen (1876-1959). Indhold: 
Danmarks havfrue (Mona 
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Lisa, Frihedsgudinden og Den Lille Havfrue); Ed-
vard Eriksen - en billedhugger til tiden (Brygge-
ren, nationalmæcen og ballettoman; Andersens 
havfrue; Eriksens havfrue); Symbol, provokation, 
ikon (Symbol - det er dansk, det er havfruen; Pro-
vokation - den lille havfrue og den farlige alder; 
Ikon - to be or not to be the princess of Den-
mark).

99.4 PIONTEK, SEPP
STIG CHRISTENSEN, CHRI-
STOFFER ROSENLØV
Sepp

En biografi om manden, 
der ændrede dansk 
fodbold
Om den tyskfødte fodbold-
træner Sepp Piontek (f. 
1940), hans barndom på 
flugt fra 2. verdenskrig, den 
professionelle karriere som 
spiller og hans betydning 
for fodboldlandsholdets 
succes i 1980'erne.

99.4 WIINBLAD, BJØRN
HEDEBO OLSEN, LARS
Bjørn Wiinblad - en livs kunstner

Om Bjørn Wiinblad (1918-
2006) fra han slår igen-
nem i 1945 på et lille galleri 
i København og frem til 
hans alderdom i Det Blå 
Hus i Lyngby nord for Kø-
benhavn. Giver en indsigt i 

en multikunstners kunsteriske udvikling fra "Teg-
ninger og lertøj" til hans store gobeliner i Dallas 
m.m. Indhold: Gennembruddet; Etableringen; Tu-
sindkunstneren; Tid til tæsk og ud i verden; Det 
magiske teater; Det blå hus; Storpolitik og gobe-
liner; Huset Wiinblad og vennernes ven.

 FILM FOR VOKSNE  PÅ DVD

Flaskepost fra P
Instruktør: Hans Peter Mo-
land. Skuespillere: Nikolaj 
Lie Kaas, Fares Fares & Sø-
ren Pilmark m.fl. 107 min. 
Tilladt fra 16 år. Dansk tale.

Søskendeparret Samuel og 
Magdalena, som er opvok-
set i en religiøs menighed 

i Danmark, forsvinder pludseligt. Og på Køben-
havns Politigård dukker en 8 år gammel flaske-
post op, med et råb om hjælp, fra en dreng i fan-
genskab. Carl Mørck og hans assistent, Assad fra 
politiets Afdeling Q, finder hurtigt ud af, at der 
er en forbindelse mellem de to sager. Det lykkes 
dem at grave sig ind i det religiøse samfund og 
komme på sporet af en mand, der trækker et 
årelangt spor af bortførelser og mord efter sig. 
Mord, som aldrig er blevet anmeldt, da han an-
giveligt hver gang bortfører to børn fra meget 
religiøse familier, slår det ene barn ihjel og kræ-
ver tavshed samt en stor løsesum for det andet. 
Tiden er knap, og jagten på at finde børnene, før 
det er for sent, må Carl Mørck sande, at det at tro 
på noget er tæt forbundet med livet og døden. 

Virgin Mountain 
Instruktør: Dagur Kári. 
Skuespillere: Gunnar Jóns-
son, Ilmur Kristjánsdóttir & 
Sigurjón Kjartansson m.fl. 
91 min. Tilladt fra 12 år. Is-
landsk tale.

Svært overvægtige, lettere 
nørdede og ret ensomme 

Fúsi, bor stadig hjemme hos sin mor. Hverdagen 
går med arbejdet i lufthavnen og interessen for 
war gaming, indtil et line dance-kursus og mødet 
med den smukke og udadvendte Sjöfn vender op 
og ned på den rutineprægede hverdag.
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Captain Fantastic - en 
ualmindelig far

Instruktør: Matt Ross. 
Skuespillere: Viggo Mor-
tensen, Frank Langella & 
George MacKay m.fl. 114 
min. Tilladt fra 12 år. En-
gelsk tale.

Ben bor sammen med 
sine seks børn dybt inde i 

en skov. Bens mål i livet er at gøre børnene til 
"ekstraordinære mennesker" gennem hård fysisk 
træning og intellektuel læring. Ben har skabt et 
skjold mod omverdenen, men et dødsfald tvin-
ger Ben og børnene til at forlade sikkerheden i 
skoven og de konfronteres med "virkelighedens" 
USA.

Everybody wants some
Instruktør: Richard Linkla-
ter. Skuespillere: Blake 
Jenner, Justin Street & 
Ryan Guzman m.fl. 112 min. 
Tilladt fra 12 år. Engelsk 
tale.

Texas 1980. Jake ankom-
mer til college for at spille 

baseball. Men inden træning og studier bliver 
hverdag, skal der festes igennem. De unge base-
ballspillere vader fra den ene fest til den anden 
og indtager spandevis spiritus og sjov tobak, så 
hatten både passer og sidder skævt!

Macbeth
Instruktør: Justin Kurzel. 
Skuespillere: Michael Fass-
bender, Marion Cotillard & 
Paddy Considine m.fl. 113 
min. Tilladt fra 12 år. En-
gelsk tale.

Skotland, 1100-tallet. Den loyale kriger Macbeth 
overbevises, dels af tre hekse og dels af sin magt-
begærlige kone, om at han bør dræbe Skotlands 
konge for selv at blive udnævnt til konge af Sko-
tand. Da ugerningen er gennemført, plages både 
Macbeth og hans kone af samvittighedskvaler, 
der ender med at ødelægge deres liv.

The neon demon
Instruktør: Nicolas Winding 
Refn. Skuespillere: Elle 
Fanning, Karl Glusman & 
Jena Malone. m.fl. 112 min. 
Tilladt fra 16 år. Engelsk 
tale.

16-årige, forældreløse 
Jesse er rejst til LA for at 

forfølge sine modeldrømme. Hendes særlige 
uskyldsrene udseende er en eftertragtet vare 
i modebranchen og snart opsluges den unge 
skønhed af det glamourøse liv i storbyen. Men 
livet som catwalkens dronning er ensomt og da 
Jesse forblændes af sin nyfundne status går alt 
frygtelig galt.

Mig før dig
Instruktør: Thea Sharrock. 
Skuespillere: Emilia Clarke, 
Sam Claflin & Janet McTe-
er m.fl. 105 min. Tilladt fra 
12 år. Engelsk tale.

Den unge servitrice Lou bli-
ver fyret fra sit job og må 
modvilligt tage et job som 

plejer for den rige bankmand Will, der efter en 
ulykke er blevet lam i det meste af kroppen.
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Knight of cups
Instruktør: Terrence Malick. 
Skuespillere: Christian 
Bale, Cate Blanchett & Na-
talie Portman m.fl. 113 min. 
Tilladt fra 6 år. Engelsk tale.

Rick har succes i Hol-
lywood. Han er efterspurgt 
forfatter og bevæger sig i 

de rigtige cirkler, deltager i de fede fester og sco-
rer de skønneste kvinder. Men uden entusiasme. 
Rick er en forfrossen knudemand, der reflekte-
rende er på mission for at finde sin sjæl.

De standhaftige
Instruktør: Lisa Ohlin. 
Skuespillere: Mikkel Boe 
Følsgaard, Cecilie Lassen & 
Karen-Lise Mynster m. fl. 
101 min. Tilladt fra 16 år. 
Dansk tale.

Soldaten Thomas har mi-
stet begge sine ben i Af-

ghanistan. Hans bitterhed sårer mor og støder 
kæresten bort. Benproteserne volder problemer, 
men mødet med danseren Sofie gør mirakler 
med Thomas' genoptræning. Danseterapi heler, 
og samtidig spirer følelser frem.

Youth
Instruktør: Paolo Sorrenti-
no. Skuespillere: Michael 
Caine, Harvey Keitel & Ra-
chel Weisz m.fl. 118 min. 
Tilladt fra 6 år. Engelsk tale.

Den verdensberømte kom-
ponist og dirigent, næsten 
80-årige Fred Ballinger, 

henslæber tiden på et luksushotel og nægter at 
gøre comeback. Mens hans jævnaldrende ven, 
Hollywood-instruktøren Mick Boyle, samme sted 
kæmper for at få kringlet manuskriptet til sit fil-
miske testamente. 

Hermelinen
Instruktør: Christian Vin-
cent. Skuespillere: Fabrice 
Luchini & Sidste Babett 
Knudsen m.fl. 94 min. Til-
ladt for alle. Fransk tale

Retsformand Racine er en 
paragrafrytter og ikke just i 
venlig lune, da han skal lede 

en nævningedomstol. En ung mand er anklaget 
for at have sparket sin kun syv måneder gamle 
datter ihjel. Alt tyder på, at han er skyldig, men 
blandt nævninge genkender Racine en kvinde!

Shhh
Instruktør: Cemille Matthe-
sen. Performer: Anders 
Matthesen. 104 min. Tilladt 
for alle. Dansk tale.

Stand-up one-man show 
med Anders Matthesen. 
Det handler på flere planer 
om støj, både den ydre og 
den indre.
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 NY MUSIK

Christoffersen, 
Jacob
We want you
JAZZ Indhold: 
Home; We want you; 
And suddenly you 
know; Life goes on; 

Only yesterday; My Irish soul; The night 
wanderer; Long Tall; Farvel (for Hugo).

Dinesen, Jacob
Count the ways
ROCK Indhold: 
Ocean bed; Tell you; 
Count the ways; Get 
it off my back; 
Dancing devil; Will 
you stay; Forever 
changed; Say your 
name.

Dúné
Delta
ROCK Indhold: 
Hedonism; Say 
anything / feat. 
Drew; Searching for 
a party; Never be 
alone; We are the 

ones; Lose my way; Fall back; What are you 
waiting for?; Trying to get to you; Unstoppable.

Falch, Michael
Pludselig alting 
samtidig
ROCK Indhold: Mod 
indre uro; Tavs som i 
en elevator; Sigter 
efter månen; Vogt 
dig; Tungespids; 

Clark Kent; Sangene forstummer; Klaveret; Er 
det sådan du er?; Fri for tid & evighed.

Gudmundsen-
Holmgreen, 
Pelle
Green ground
KAMMERMUSIK
Indhold: Pelle 
Gudmundsen-Holm-
green: Kvartet for 2 

violiner, viola og violoncel nr. 11: No ground / 
Kronos Quartet. Pelle Gudmundsen-Holmgreen: 
Green / Theatre of Voices; leder: Paul Hillier.  
Pelle Gudmundsen-Holmgreen: No ground 
green / Theatre of Voices; Kronos Quartet; 
leder: Paul Hillier.  Pelle Gudmundsen-Holmgre-
en: Kvartet for 2 violiner, viola og violoncel nr. 
10: New ground / Kronos Quartet.  Pelle 
Gudmundsen-Holmgreen: New ground green / 
Theatre of Voices; Kronos Quartet; leder: Paul 
Hillier.

Hval, Jenny
Blood bitch
ROCK Indhold: 
Ritual Awakening; 
Female Vampire; In 
the Red; Conceptual 
Romance; Untamed 
Region; The Great 

Undressing; Period Piece; The Plague; Secret 
Touch; Lorna.

Kellermensch
Goliath
ROCK Indhold: Bad 
sign; The pain of 
salvation; Atheist in a 
foxhole; Mediocre 
man; Reminder; All 
that I can say; 

Carrying my name; Lost at sea; Moth; How to 
get by.
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Kent
Best of
ROCK Indhold: 
Blåjeans; När det 
blåser på månen; 
Kräm: Så nära får 
ingen gå; Gravitation; 
Om du var här; 747; 

Musik Non Stop; Kevlarsjäl; Utan dina andetag; 
Dom andra; Sverige; Kärleken väntar; Mannen i 
den vita hatten (16 år senare); Ingenting; 
Töntarna; Skisser för sommaren; 999; La Belle 
Epoque; Egoist; Vi är inte längre där; Terapi; 
Nostromo; Om du visste vad du ville; Silver.

Korb, Kristin
Beyond the moon
JAZZ Indhold: Too 
Marvelous for 
Words; Baby, Don't 
You Quit Now; 
Something Tells Me 

(I'm falling in love); Midnight Sun; Jeepers 
Creepers; Twilight; I'm Old Fashioned; Beyond 
the Moon; Here You Are; Moon River; Right 
Under My Eyes.

Laubek, Randi
Pow wow
ROCK Indhold: 
Wings and kisses; Go 
and get it; Misled; 
Chasing rainbows; 
Running out of road; 
With the stream; 
Picture you paint; 

Idiot; Still waters run deep; Utopia; Mission 
Phoenix; Big freeze; Wood words; Come on; 
Just walk; Rewards; Dice drome; Release me; 
Carved in mountains; Comfortably fiery; Silver 
splinters; Salomé; Double rainbow; Chestnuts.

Nørgård, Per
Sonate for klaverx
ET INSTRUMENT
Indhold: Per Nørgård: 
Sonate for klaver, 
1949. Per Nørgård: 
Toccata for klaver, 
1949. Per Nørgård: 

Sonate for klaver, opus 6. Finn Lykkebo: Tablaux, 
1969, rev. 1979.  Lars Bisgaard: Stadier, opus 1. Lars 
Bisgaard: Barcarole for klaver. Lars Bisgaard: 
Walking: Hommage a Thoreau.

Obel, Agnes
Citizen of glass
ROCK Indhold: 
Stretch your eyes; 
Familiar; Red vigin 
soil; It's happening 
again; Stone; Trojan 
horses; Citizen of 
glass; Golden green; 
Grasshopper; Mary.

Ruders, Poul
Symphony no . 5
ORKESTERMUSIK  
Danish National 
Symphony Or-
chestra; Dirigent: 
Olari Elts.

Suspekt
100% Jesus
ROCK Indhold: 23 
kroner/Solfar; Står 
stadig; Hæld op / 
feat. Xander; Langt 
væk fra Vestegnen; 
Ling's sang / feat. 

Fribytterdrømme & Simon Jul; Ingen slukker 1 
star; 100% Jesus; Kriminel; Linen ud / feat. Banal; 
Pilgrim; Hun blev bare så glad (bonus track).
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NYE BØGER FOR BØRN
 FAGLITTERATUR

19.6393 BØDKER, STINE
Blog som de bedste

Din ultimative guide til 
YouTube, blogging og 
billeder
Vejledning i hvordan du op-
bygger en blog, vlog eller 
YouTube-kanal. Med råd til 
hvordan du vælger emne, 
platform og udstyr samt 

tips og tricks fra stjerner som Zoella, Rasmus 
Brohave og Kristine Sloth.

55.5
Min store bog om dinosaurer

I alfabetisk rækkefølge for-
tælles om mere end 124 
dinosaurer med et opslag 
til hvert dyr. Der er en stor 
tegnet farveillustration af 
hvert dyr samt fakta og vi-
den om dyret.

63.674 SØNDERGAARD, MARIANNE RANDEL
Hunde på job

Hertil findes lærervejled-
ning og elevopgaver på se-
riens hjemmeside. Indhold: 
Stop tyven!; Hunde på job; 
Gode hjælpere; Dygtig!; På 
jagt; Ud over isen; Bliv i min 
flok; På patrulje; Snif, snif, 
snif; Pas på, en bombe; 

Hjælp!; Hunde hjælper blinde; En god ven; Giv 
mig et job. 

64.12
Børn i køkkenet

Lækre opskrifter med 
frugt og grønt
Vegetarkogebog for børn 
inddelt efter grønsagernes 
farver, med sikkerhedsreg-
ler samt en oversigt med 
fotos af de redskaber, der 
kan være gode at have i 
køkkenet.

79.08V OKKING, SILJA
Håndbog for pigenørder

11 piger, der nørder igen-
nem med deres interesser, 
som fx guitar, Star Wars, 
mytologi, astronomi, rolle-
spil, geparder, Harry Potter, 
bueskydning med mere, 
fortæller om deres interes-
se og om, hvor meget tid 
de bruger på den hver dag. 

Med i bogen er også flere historier om voksne 
kvindelige nørder, som fx Marie Curie, Kelly Clark 
og Sofia Coppola.

79.53 GATES, MARIAM
Godnat yoga

En godnathistorie fortalt 
gennem yogastillinger
Billedbog. Solen er ved at 
gå ned, fuglene flyver hjem 
til træerne og stjernerne 
skinner klart, mens må-
nen står op. Afslut dagen 
med godnathistorie og yo-
gaøvelser for de yngste.
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 SKØNLITTERATUR

ANDERSEN, KRISTOFFER JACOB
Araberen

Sara har kun sin storebror, 
deres fordrukne mor og sit 
talent for at ride. Da sko-
lens diva, Annika, ser sig gal 
på Sara og opretter en ha-
degruppe på Facebook, 
spreder hadet sig til både 
skolen og rideskolen.

ANDRI SNÆR MAGNASON
Tidskisten

Udenfor raser en farlig ver-
den med økonomisk krise 
og klimaproblemer, men 
inde i deres kasser ligger 
menneskene uberørt af ti-
dens gang. Kasserne er ind-
stillet til at åbne, når der 
igen er fremgang. Dette 
sker dog ikke og kun bør-

nene vågner efterhånden. Nu er det op til dem at 
redde verden, inden det er for sent.

APPLEGATE, K. A.
Crenshaw

Jackson og hans søster er 
ofte sultne. Jackson er 
bange for, at familien skal 
bo i deres minibus igen. 
Hans usynlige ven, katten 
Crenshaw, dukker op efter 
at have været væk i flere år, 
selvom Jackson synes, han 
er for gammel til usynlige 
venner.

BLAY, CHARLOTTE
Rhino

Tobias og hans far er taget 
på safari i Sydafrika, men 
turen skal vise sig at blive 
langt mere spændende og 
farefyldt, end Tobias havde 
troet. Med faktaafsnit om 
status for verdens bestand 
af næsehorn.

BRUUN, KAREN VAD
Første skoledag fra helvede

Sally's mor er rejst ud for at 
realisere sig selv, og hendes 
far får tilbudt et job i udlan-
det. Derfor skal Sally meget 
mod sin vilje gå på kostsko-
le, hvor hun skal dele væ-
relse med 3 andre piger.

CLAUSEN, NICK
Hummerkongens hævn

Jonatan er til sin kusines 
konfirmation, da han finder 
ud af, at hans fætter har 
fundet en portal i et skab. 
Ved et uheld forsvinder Jo-
natans lillebror, Karlo, til en 
ukendt destination. Kort 
efter dukker en sær skik-
kelse ved navn Spiff op. 

Han er fra Det Interuniversielle Ordenskorps og 
har ordrer om at lukke portalen, før der sker 
uheld. Jonatan får sammen med nabopigen Ce-
cilie overtalt Spiff til at finde Karlo først. Men det 
viser sig at være lettere sagt end gjort. Karlo er 
nemlig røget hele vejen uden for De Kendte Uni-
verser. Og derude lurer ubegribelige farer … 
Hummerkongens hævn 1 er første bog i science 
fiction-serien Hummerkongens hævn.
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DREWSEN, ANNELIE
Løb, Amina!

Samhørende: Løb, Amina!; 
Kom igen, Amina! Amina lø-
ber stærkt. Hun tænker på 
den farlige tid i Somalia, når 
hun løber. Amina starter til 
atletik sammen med Line, 
og det gør hende glad.

DÜRR, MORTEN
Rotten ringer ud!

På Viggos skole skal der af-
holdes valg til elevrådsfor-
mand, og både Viggos 
nabo Linea og skolens 
smukkeste pige, Julie, be-
der ham om hjælp. Det 
kræver fantasi og mod at 
løse den opgave.

EBBESEN, BJARKE ROALD
Snøbelhesten - og det 
store rabarberkomplot

Billedbog om Alvilda og 
Anton, som skal på besøg 
hos deres bedstefar, der er 
meget glemsom.

EIBE, ANIKA
Er du okay, Fie?

Om Fie, som udadtil har et 
fantastisk liv. Hun er smuk 
og dygtig i skolen, men ikke 
alt er så perfekt, som det 
ser ud.

ELLEN, TOM
Ski, kys og røde kinder

Da Mus bliver smidt ud af 
balletskolen, må hun vende 
tilbage til sin gamle klasse 
lige inden skituren. Jack og 
hans klasse ser også frem 
til skituren. Helt uventet får 
Jack hjælp med at score af 
en fransk popstjerne.

FLEISCHER, RUNE
Farfar & Åse

Åse elsker farfar. Han har 
slik og skøre ideer. Farfar 
har købt et særligt ur på in-
ternettet. Med det ur kan 
Åse og farfar rejse i tiden. 
Det er ikke helt ufarligt. 

GOUGH, JULIAN
Kanin & Bjørn - Kanins dårlige vane

Bjørn vågner midt om vin-
teren, men skidt med det. 
Hun har alligevel altid øn-
sket sig at bygge en sne-
mand. Kanin er sur og kom-
mer med masser af gode 
råd, men måske er alting 
alligevel bedre, når man er 
venner?

HANEGREEFS, LUC
Vikingeblod

Hedelin er overladt til sig 
selv. Vikingerne har dræbt 
hendes far og taget hendes 
bror til fange. Ham vil hun 
finde, og undervejs møder 
hun vikingedrengen Einarr, 
som også er efterladt.
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HANSSON, ANNA
Monsterhotellet – halloweenfesten

Der skal være halloween-
fest på Monsterhotellet, så 
far, Bo, Ulv og Ylva har 
travlt med at pynte op og 
gøre klar. Da gæsterne 
dukker op, er der noget, 
der ikke stemmer. De opfø-
rer sig underligt, og ingen 
af dem virker bekendte.

HARILD, KIRSTEN SONNE
Kom igen, Felina!

11-årige Felina drømmer 
om at komme på opvis-
ningsholdet i springgymna-
stik, men da holdet bliver 
udtaget, er hun ikke på li-
sten. Felina mister selvtilli-
den, men pludselig får hun 
hjælp fra uventet side.

HAUGHTON, CHRIS
Åh nej, Herman!

Billedbog. Historien om 
hunden Herman, der må 
lære at styre sine impulser.

KAURIN, MARIANNE
Alting begynder med efterår

I Oslo i efteråret 1942 er 
krigen blevet hverdag for 
den jødiske familie Stern 
på Biermannsgate. Men alt 
det ændrer sig, da den 
15-årige Ilse en dag kom-
mer hjem og finder famili-
ens lejlighed tom.

KJÆR, JAN
Viljetyven

Da en grusom fare truer 
nomernes verden, må to 
modige nomer forlade de-
res trygge skov og drage til 
menneskebyen Klanaka. 
Elmo og Noma bliver sendt 
ud efter hjælp, men i den 
store by venter der dem en 
uhyggelig overraskelse ... 

LANGSTRUP, STEEN
Skadedyr og tulipaner

Archibald mister sin mor i 
en tragisk ulykke og flytter 
med faren til en lille ø. Her 
prøver han at begå sig, men 
det er svært at være en føl-
som dreng i et samfund, 
hvor det handler om at 
være barsk og stærk.

LARSSON, VICTORIA
Fatamorgana

Veronica er droppet ud af 
gymnasiet. Familien funge-
rer ikke særlig godt, og 
hendes ansigt er fyldt med 
bumser og hudorme, men 
så begynder hun at skrive 
sammen med en fængslet 
morder.

LYSHOLT HANSEN, SOPHIE
FC Askerød - en ny spiller på holdet

Ellen og veninden Lena 
spiller fodbold på Kerte-
mindes u13-hold. Til sæ-
sonstart starter en ny pige 
på holdet, og det skaber 
splid. Både Ellen og Lenas 
venskab og sammenholdet 
på holdet kommer på en 
hård prøve.
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MAAS, SARAH J.
Throne of glass - kongens 
forkæmper

Fantasy. Celaena hentes til 
Glasslottet af kronprins 
Dorian for at kæmpe om at 
blive kongens forkæmper. 
Men hun kommer også til 
at kæmpe mod mørke og 
magiske kræfter, der hviler 
i slottets kældre.

MOSS, EMMA
Lucy Lockets online-skandale

Fra real life-nørd til 
YouTube-stjerne
Lucy bliver hurtigt til grin i 
den nye skole på grund af 
hendes stammen. Heldig-
vis overtaler Hermione og 
Abby hende til at begyn-
de at vlogge om sit liv. Så 
mangler hun bare at turde 
snakke med den søde fyr, 
Sam.

NESS, PATRICK
Vi andre bor her bare

Mikey er ikke den særligt 
udvalgte, der skal redde 
jorden fra dens undergang. 
Det skal de der "indie-kids", 
og imens lever Mikey sit 
helt almindelige liv med 
helt almindelige problemer 
og alt, hvad Mikey ønsker 

sig er at bestå sin eksamen, invitere Henna ud og 
flytte langt væk fra hjembyen, når han er færdig 
med skolen.

NIVEN, JENNIFER
På kant med livet

Libby er engang blevet 
hejst ud af sit værelse med 
en kran, fordi hun var for 
tyk til at komme ud. Jack 
har masser af charme, selv-
tillid og det lækreste afro-
hår, og så lider han af an-
sigtsblindhed. Jack og 
Libby gør begge alt hvad de 

kan for at passe ind, men er der en grænse for 
hvor langt man kan gå og stadig være sig selv?

NOVIK, NAOMI
Temeraire

Fantasy. Flådekaptajn Will 
Laurence får ansvaret for 
dragen Temeraire og må nu 
finde sig til rette i luftvåb-
net. For krigen mod Napo-
leon nærmer sig hastigt 
den britiske kyst.

OHLSSON, KRISTINA
Zombiefeber

Det er en ulidelig varm 
sommer i den lille by Eldsa-
la, og en mærkelig sygdom 
spreder sig blandt folkene i 
byen, som får feber og en 
uhyggelig smag for blod.

RIORDAN, RICK
Det skjulte orakel

Fantasy. Apollon vågner i 
menneskeskikkelse i New 
York. Nu må han finde ud af 
hvordan han får sin egen 
skikkelse og guddommeli-
ge kræfter tilbage, gerne 
før hans mange fjender fin-
der frem til ham.
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WANDAHL, CAMILLA
Et stykke af månen

16 årige Dina lider af syg-
dommen albinisme, men 
hun er også en almindelig 
ung pige, som forelsker sig i 
gymnasiets lækreste fyr. 
Men hvad siger hendes 
bedste ven Michael til det?

WERSBA, BARBARA
Walter - fortællingen om en rotte

Walter er en gammel rotte, 
men han er ikke helt almin-
delig, han kan nemlig læse. 
Han flytter ind hos forfatte-
ren Miss Pomeroy, men en 
nat læser han noget, der 
får ham til at tage kontakt 
til Miss Pomeroy. Dette bli-
ver starten på et venskab.

 FILM FOR BØRN PÅ DVD

Angry birds filmen
Instruktører: Clay Kaytis & 
Fergal Reilly. 93 min. Tilladt 
for alle men frarådes børn 
under 7 år. Engelsk tale, 
samt synkronisering på 
dansk, finsk, norsk og 
svensk.

Animationsfilm. Fuglen 
Red har altid været udenfor i den lille lykkelige 
fugleby mest på grund af sit temperament. En 
dag kommer nogle grønne grise på besøg, og 
Red fornemmer noget lusk, men kan han afsløre 
grisenes planer?

Ice age 5: den vildeste rejse
Instruktør: Michael Thur-
meier. Stemmer: Thomas 
Mørk, Michael Carøe & 
Jens Andersen m.fl. 91 min. 
Tilladt for alle men frarådes 
børn under 7 år. Engelsk 
tale, samt synkronisering 
på dansk, finsk, norsk og 
svensk.

Animationsfilm. Scrat starter nogle kosmiske 
hændelser, og pludselig er en kæmpe meteor 
på vej mod jorden. Manny, Sid, Diego og flokken 
drager ud for at redde jorden, men rejsen er ikke 
ufarlig. Og vil Scrat nogensinde få fat i det agern?

Fantomdrengen
Instruktører: Alain Gagnol 
& Jean-Loup Felicioli. 
Stemmer: Lucas Lomholdt, 
Benjamin Katzmann Has-
selflug & Annevig Schelde 
Ebbe m.fl.  84 min. Tilladt 
for alle men frarådes børn 
under 7 år. Synkronisering 
på dansk.

Tegnefilm. 11-årige Leo er på hospitalet med en 
alvorlig sygdom og opdager, at han kan forlade 
sin krop og svæve ud i byen. Fantomkroppen bli-
ver en politikommissærs øjne, da denne sidder 
i kørestol, og sammen får de standset en grum 
forbryders planer. Men Leo er svækket og går i 
koma.

Find Dory
Instruktør: Andrew Stan-
ton. Stemmer: Mette Lisby, 
Troels Lyby & Hans Henrik 
Clemensen m.fl.  93 min. 
Tilladt for alle men frarådes 
børn under 7 år. Engelsk 
tale, samt synkronisering 
på dansk, norsk, finsk og 
svensk.
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Animationsfilm. Dory lider af korttidshukommel-
sestab og hun har derfor glemt alt om sin fami-
lie, men da hun ved et uheld slår hovedet, kan 
hun pludselig huske sin mor og far. Med hjælp fra 
gode venner rejser hun tværs over oceanet for 
at finde sit hjem, men havet er fuldt af farer og 
vejen tilbage til fortiden er lang og besværlig.

Girlz 4 life
Instruktører: Christian Ches-
hire, Thomas J. Mikkelsen & 
Darren Campbell. Stemmer: 
Katrine Falkenberg, Maja 
Iven Ulstrup & Natascha 
Jessen m.fl.  77 min. Tilladt 
for alle. Animationsfilm . 
Synkronisering på dansk, 
svensk, norsk og finsk.

Popstjernen Livi kommer til byen, og friends 
pigerne vil have hende til at lytte til deres sang. 
Desværre stjæler Livis manager sangen, og nu 
skal pigerne stå sammen for at få den tilbage.

 NYE KONSOLSPIL FOR BØRN

Dragon quest – builders
Playstation 4. PEGI-mærk-
ning: 7.

Rollespil. Kan du lide at 
bygge og konstruere nye 
ting? I spillet skal du gen-
opbygge landet Alefgard 
fra grunden. Det er sjovt, 

men du skal passe på, for der er både onde ske-
letter og skorpioner. Heldigvis er der folk i byen, 
der vil hjælpe dig.

Farming simulator 17
Playstation 4. PEGI-mærk-
ning: 3.

Simulationsspil. Flyt ind på 
gården, og etabler dig som 
farmer. Lær at håndtere 
alle landbrugsmaskinerne 
og begynd at tjene penge 
på det du dyrker.

FIFA 17
Playstation 3 & Playstation 
4. PEGI-mærkning: 3.

Fodboldspil. Ny sæson med 
FIFA 2017 - skal det været 
året, hvor du hæver poka-
len i triumf i en af de man-
ge turneringer spillet byder 

på? Tag rollen som det unge fodboldtalent, Alex 
Hunter og forsøg at skabe dig en karriere i Pre-
mier League.

Final fantasy XV
Playstation 4. Tilladt fra 12 
år.

Rollespil. Tag rollen som 
Prins Noctis, og træd ind 
i Eos, den fantastiske ver-
den af magi og drabelige 
kampe. Sammen med dine 

venner skal du vinde den magiske krystal tilbage 
fra det onde imperium Niflheim. Undervejs vil du 
komme til at beherske dine våben og bruge magi 
mod de fjender, som du møder på din vej mod 
målet.
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Let's sing 2017
Playstation 4, Wii. PE-
GI-mærkning: 12.

Karaokespil, hvor du kan 
synge med eller mod dine 
venner og andre sang-gla-
de spillere fra hele verden, 
til 30 internationale hits du 
med garanti kender.

Marvel pinball
Playstation 4, understøtter 
Playstation Vita, 3D-kom-
patibelt. Tilladt fra 12 år.

Arkadespil. Pinball-simu-
lation. Er du vild med flip-
perspil? Her kan du spille 
10 forskellige flipperspil, 

der alle har superhelte fra Marvel-universet som 
inspiration

Minecraft - story mode
Playstation 4; understøtter 
Playstation Vita. PE-
GI-mærkning: 12.

Adventurespil. Spil noget så 
specielt som et adventure-
spil i den klassiske Mine-
craft-verden. Hjælp Jesse 

med at samle brugbare genstande, løse puzzles 
og led ham og hans venner på den rette vej for at 
redde verden. Men først skal de finde The Order 
of the Stone, så de gamle helte endnu engang 
kan forsvare Minecrafts klodsede verdenen!

Overcooked!
Playstation 4; understøtter 
vibrationsfunktion; under-
støtter Playstation Vita. 
PEGI-mærkning: 3.

Minispil. I Overcooked skal 
du lave mad. Du styrer et 
team af kokke, som via 

samarbejde og hurtighed skal producere en ræk-
ke retter. Du skal skynde dig, men pas på at det 
hele ikke brænder på. For op til fire spillere på 
samme konsol.

Dragonball xenoverse - XV 2
Playstation 4; understøtter 
Playstation Vita; understøt-
ter vibrationsfunktion. PE-
GI-mærkning: 12.

Actionspil. Skurkene laver 
rod i historien, og du er 
udset til at klare ærterne 

som medlem af Time Patrol, og sikre at Dragon-
ball-verdenen overlever. Start i Conton City og 
træn dine specielle evner, inden du skal i kamp 
i de frygtindgydende 3D- arenaer eller du kæm-
per online med andre spillere fra hele verden.

Reus
Playstation 4; understøtter 
Playstation Vita. PE-
GI-mærkning: 7.

Strategispil. Planeten er 
vågnet efter millioner af år i 
dvale. Dens overflade er nu 
kold og øde. Væk er lands-

byerne, dyrelivet og planterne. Heldigvis kan 
planeten hidkalde fire kæmper, der ved hjælp af 
magiske kræfter kan skabe nye oceaner, kæmpe 
skove og bjergkæder.
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Ride 2
Playstation 4; understøtter 
vibrationsfunktion; under-
støtter Playstation Vita. 
PEGI-mærkning: 3.

Racerspil. Med over 200 
virkelige motorcykler fra 
producenter som Ducati, 

Kawasaki, Yamaha og BMW, over 30 baner i syv 
kategorier, over 10 spilmodes og mulighed for 
selv at modificere og justere delene på hver en-
kelt motorcykel. Spilleren kan selv skabe sin egen 
rytter og deltage i alt fra små udfordringer til hele 
sæsoner.

World of Final fantasy
Playstation 4; understøtter 
vibrationsfunktion; under-
støtter Playstation Vita. 
PEGI-mærkning: 12.

Rollespil. Søskendeparret 
Lann og Reynn har mistet 
hukommelsen, men der er 

en chance for at de kan få den igen, hvis de rej-
ser til den magiske verden Grymoire. I Grymoire 
møder de mange karakterer kendt fra Final fan-
tasy-universet og sammen med dem skal de fan-
ge og træne Mirages, en form for monstre, så de 
kan besejre The Bahamut Army, der truer med at 
ødelægge hele verden.
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NYE BØGER I DEN 
SLESVIGSKE SAMLING

 FAGLITTERATUR

08.44 FEMERN
KIRCHNER, MICHAEL
Fast alles über Fehmarn

Geschichte und 
Geschichten: ein 
charmantes 
Sammelsurium
Von Aalräuchern über 
Flüchtlinge und Postwe-
sen bis Zinken – dieses so 
unterhaltsame wie infor-
mative Buch liefert einen 
rundherum vielfältigen 
Überblick über die Insel. 

Das Konzept dieser „Reihe Schauplätze“ ist es, 
von der Geschichte bis zur Gegenwart, Anek-
doten und Geschehnisse, Orte und Prominen-
te – kurz: fast alles, von den Autoren persönlich 
ausgewählt – lexikalisch nach Stichworten geg-
liedert zu erzählen. Mit überwiegend alten Bil-
dern durchgehend illustriert, entsteht eine Art 
Heimatbuch für Einheimische wie für Touristen.

08.49
Nationalsozialistische 
Täterschaften

Nachwirkungen in 
Gesellschaft und Familie
Familiäre, wissenschaftli-
che und gesellschaftliche 
Formen der Erinnerung an 
den Nationalsozialismus 
stehen in einem engen 
wechselseitigen Verhältnis 
zueinander. Der Sammel-

band bündelt mit 34 Beiträgen eine fünfjährige 
intensive Auseinandersetzung mit nationalsozia-

listischer Täterschaft und ihren Folgen. Die ersten 
drei Kapitel stellen internationale Forschungser-
gebnisse zur Diskussion, in den folgenden zwei 
Themenblöcken präsentieren Kinder und Enkel 
von Täterinnen und Tätern ihre Sicht auf die 
Folgewirkungen in Familie und Gesellschaft. Der 
als DVD beiliegende Film „Nationalsozialistische 
Täterschaft in der eigenen Familie. Erinnerungs-
berichte der zweiten und dritten Generation“ 
versammelt zehn filmische Porträts, in denen 
Nachkommen von NS-Täterinnen und Tätern 
über ihre Auseinandersetzung mit Täterschaft in 
der Familie und deren Auswirkungen auf ihr eige-
nes Leben berichten.

08.991S
Landespolitik mit Vergangenheit

Geschichtswissenschaftli-
che Aufarbeitung der 
personellen und struktu-
rellen Kontinuität in der 
schleswig-holsteinischen 
Legislative und Exekutive 
nach 1945
Im Auftrag des Landtags 
haben die Autoren mit wei-

teren Mitwirkenden personelle Kontinuitäten in 
der schleswig-holsteinischen Landespolitik nach 
1945 und denkbare Auswirkungen auf politis-
ches Handeln untersucht. Ergänzt um Autoren-
beiträge findet sich in diesem Buch die komplet-
te, in weiten Teilen Neuland betretende Studie: 
Dargestellt werden Projektanlage und -verlauf, 
die statistischen Ergebnisse zum „Fall Sch-
leswig-Holstein“ auch im Vergleich zu anderen 
Bundesländern sowie auf Basis neuer Methodik 
die realen NS-Profile der untersuchten, nament-
lich aufgeführten 390 späteren Landespolitike-
rinnen und Landespolitiker. Schließlich klären 



24

die Autoren anhand ausgewählter Landtagsakti-
vitäten, ob Schleswig-Holsteins Vergangenheits-
politik nun neu zu lesen ist. Eingeflochten in die 
Darstellung werden immer wieder einzelne Bio-
grafien erzählt. – Eine wissenschaftliche Studie, 
die alles andere als trocken und langweilig ist!

09.991 FLENSBORG 
BENDIXEN, BRITTA
Flensburg: um drei bei Eduscho! 

Wer liest sie nicht gerne – 
Erinnerungen an Begeben-
heiten, die in der eigenen 
Stadt spielen? Erinnern Sie 
sich an die Leierkastenfrau 
Mudder Ömchen, an den 
legendären Winter 
1978/1979, als die Schne-
ewehen mehrere Meter 
hoch waren, oder an die 

Anfänge der SG Flensburg-Handewitt in der För-
dehalle? Waren Sie in den goldenen 80er-Jahren 
an der Küste unterwegs? Wie entstand über-
haupt das Schuh-Phänomen in der Norder-
straße? Und was ist aus dem Nashorn geworden, 
das das Rathaus schmückte – und wie kam es 
überhaupt dorthin? Britta Bendixen nimmt Sie 
mit auf eine amüsante und unterhaltsame Reise 
durch die jüngere Geschichte Flensburgs.

 BIOGRAFIER & 
SKØNLITTERATUR

A-1 BERSCH, SIEGFRIED
Der Tote im Deich: ein 
Nordsee-Krimi

Eines Morgens wird in der 
Baugrube einer Deichbau-
stelle an der südlichen 
Westküste Schleswig-Hol-
steins ein Toter gefunden. 
Jan Uwe Peters, der Deich-
baumeister, galt als verdi-
enstvoller und allseits 
geachteter Mann. Was ist 

geschehen? Alles sieht nach einem tragischen 
Unfall aus, woraufhin die Kriminalpolizei bald die 
Akten schließt. Doch Hauptkommissar Hans Jen-
sen behält ein ungutes Gefühl und beginnt, 
zunächst auf eigene Faust zu ermitteln. War es 
tatsächlich ein Unfall, oder wurde Jan Uwe Pe-
ters absichtlich in die Baugrube hinunterge-
stoßen? Und plötzlich ist die kleine Welt an der 
Westküste überhaupt nicht mehr heil, denn es 
tun sich ungeahnte Abgründe auf! 

Als der Hauptkommissar immer mehr Unge-
reimtheiten entdeckt, bekommt er freie Hand 
von seinem Vorgesetzten. Seine Ermittlungen 
führen ihn bis nach Kaliningrad, dem ehemaligen 
Königsberg, und Douglas auf der britischen Insel 
Man. Doch schafft es Hans Jensen, der nur we-
nige Indizien verfolgt, rechtzeitig an Beweismit-
tel zu gelangen, bevor sich die Spuren im Sand 
verlaufen?

A-1 FREUND, MARC
Knickgeflüster: ein Ostsee-Krimi

Ein Schatten verharrt mit-
ten in der Bewegung. Hin-
ter der Folie des Baugerü-
stes ist er nur undeutlich zu 
erkennen. Die Silhouette 
gehört einem Mörder: Die-
se Erkenntnis durchzuckt 
Hark Hagendorn wie ein 
Blitz, als er die tote Frau 
vor dem Haus an der Ost-

see-Steilküste entdeckt. Doch noch ehe Hark 
reagieren kann, ist die unheimliche Gestalt ver-
schwunden.

Der junge Baugeologe gerät daraufhin in das 
gefährliche Spiel eines skrupellosen Mörders, 
der aus dem Schutz der Knicklandschaft heraus 
zuschlägt. Doch nicht nur er selbst schwebt in 
Lebensgefahr, sondern auch die Menschen aus 
seiner Vergangenheit, mit denen er nach langer 
Zeit wieder Kontakt geknüpft hat. Und plötzlich 
ist er da – der Tag, an dem Hark bereut, je wieder 
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einen Fuß in seine alte Heimat gesetzt zu haben. 
In der winterlichen Szenerie der Ostseeküste 
kommt es zu einer gnadenlosen Jagd gegen die 
Zeit.

A-1 SCHLENNSTEDT, JOBST
Kleine Küstenmorde: zwischen 
Nord- und Ostsee

Zwischen Nord- und Ost-
see ist nichts und niemand 
sicher. Egal ob auf Sylt, 
Langeoog, Föhr, Amrum, 
Fehmarn oder aber in St. 
Peter-Ording, Heiligenha-
fen, Niendorf, Travemünde 
und Lübeck – hinter jeder 
Ecke lauert das Verbre-

chen. Da gibt es die betrogene Ehefrau, die ihrem 
Gatten ein Essen serviert, das er so schnell nicht 
vergessen wird. Den Bußgeldbescheid, der einen 
unbescholtenen Bürger zum Mörder werden 
lässt. Und die Antwort auf die Frage, warum im 
Mund eines toten Fischers ein Hering steckt...

Ob Schafe und Möwen oder Gauner, die ihre 
besten Tage längst hinter sich haben. Hier kann 
jeder zum Mörder werden.

A-1 SIMONIS, HEIDE
Heringstage: ein Schleswig-
Holstein-Krimi

Kurz vor Beginn der alljähr-
lichen „Heringstage“ und in 
weniger als 24 Stunden 
drei tote Frauen im idyllis-
chen Kappeln an der Schlei. 
Wie konnte das gesche-
hen? War‘s Zufall oder ein 
teuflischer Plan? War’s ein 
einzelner Täter oder eine 

Gang? Waren es Deutsche oder Dänen? Gings 
um Geld, Politik – oder um beides? Eine 
deutsch-dänische Sonderkommission der Polizei 
soll herausfinden, was geschehen ist, wer die 
Täter und was ihre Motive sind. Die Suche ent-

wickelt sich zu einer komplexen gesellschaftli-
chen Charakterstudie, in der die deutsche Kom-
missarin Ayshe Gürdür und der dänische 
Kommissar Helge Larsson und ihre Truppe alle 
ihre Talente einbringen müssen, um die Lösung 
zu finden.

A-1 NEUBAUER, HENDRIK & RÜSKAMP, ARND 
Strand ohne Wiederkehr

Eckernförde steht unter 
Schock: Am Südstrand ver-
schwinden seit Monaten 
immer wieder Männer – 
spurlos. Rasmussen ver-
sucht, Licht in das Dunkel 
zu bringen, doch er findet 
keine Erklärung. Erst ein 
Mordfall und die Rückkehr 

der Brix führen das Team auf eine neue Fährte. 
Bei ihren Nachforschungen stoßen sie im be-
schaulichen Ostseebad auf eine Spirale von 
Selbstsucht und Gewalt.

A-3 BOJSEN, KAREN
Im Herzen das Meer

Nach Jahren in Übersee 
lebt Lumme Hansen seit 
Kurzem wieder in ihrer al-
ten Heimat – einer kleinen 
Insel mitten in der Nordsee. 
Dort leitet die Meeresbio-
login das Inselaquarium 
und steht ihrem betagten 
Vater zur Seite. Als ein sel-
tenes Seepferdchen vor 

der Küste gefunden wird, brechen turbulente 
Zeiten an. Auf einmal findet Lumme sich im 
Kampf um die Zukunft der Insel wieder – und 
steht einem Mann gegenüber, den sie eigentlich 
nie wiedersehen wollte …



26

A-3 ROSS, MANUELA
Marschlandung

Maren hat genug! Aber was 
will sie denn eigentlich? 
Um sich genau darüber klar 
zu werden, beschließt sie, 
ein paar Tage zu ihrem kau-
zigen Onkel an die nord-
friesische Küste zu fahren. 
Anstatt sich mal tüchtig 
den Wind um die Nase pu-
sten zu lassen, verbringt sie 

ihre Zeit lieber in Neles traumhaftem Café. Dort 
schlägt sie sich nicht nur den Magen mit Mil-
chkaffee und köstlichen Torten voll, sondern tri-
fft eine Menge skurriler Leute und den charman-
ten Abenteurer Henrik. Ach, und da ist ja auch 
noch ihre alte Ferienliebe Tom. Maren wäre auf 
jeden Fall nicht Maren, wenn sie selbst in der be-
schaulichen Provinz nicht wieder über einen gan-
zen Sack voller Probleme stolpern würde …

99.4 REISER, RIO
MÖBIUS, GERT
Halt dich an deiner Liebe fest

Mit den Anarchohymnen 
»Keine Macht für Nie-
mand« und »Macht kaputt, 
was euch kaputt macht« 
wurde die Band Ton Steine 
Scherben zum Sprachrohr 
der linken Szene, wo sich 
Alternative, Hausbesetzer 
und Wehrdienstverweige-
rer sammelten und neue 

Daseinskonzepte ausprobierten. Gert Möbius 
schildert in diesem Buch anhand von persönli-
chen Aufzeichnungen und Tagebüchern Rio Rei-
sers die wilden Jahre, in denen die Welt auf den 
Kopf und wieder zurückgestellt wurde. Er zeigt 
aber auch die sensible und verletzliche Seite des 
Künstlers. Denn Rio Reiser litt an der Liebe und 
deren Vergehen und stürzte sich in immer neue 
erotische Abenteuer, deren Scheitern wir seine 
schönsten Liebeslieder verdanken.

Litteratursiden er for dig, der vil inspireres til gode læseoplevelser, 
blive klogere, diskutere litteratur og blande dig i den litterære debat.
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