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NYE BØGER FOR VOKSNE
FAGLITTERATUR

30.12

Midt i en paniktid
12 nedslag i danskhed og kultur
Interviews med 12 danske
kulturpersonligheder
og
meningsdannere om deres
definition og forhold til begreber som kultur, danskhed, national identitet og
Danmarks fremtid.

13.43 SCHULTZ
JØRGENSEN, PER

Robuste børn

Giv dit barn ansvar,
livsmod og tiltro til sig selv
Indhold: Robusthed - et
svært og vigtigt begreb;
Behov for robusthed før og
nu (Robusthed har altid været på dagsordenen; Frihed
kræver robusthed; Børn og unge i dag); Hvad er
robusthed? (Sårbarhed og robusthed; Teoretiske
vinkler på robusthed; Robusthed udvikles i selvet):
Hvordan styrker vi børns robusthed? (En karakterdannende kultur; Robusthed i den hjemlige opdragelse; Robusthed i daginstition; Robust i læring);
Et godt liv for børn kræver robusthed.

30.13 CEKIC, ÖZLEM

Hvorfor hader han dig, mor?
Debattøren Özlem Cekic er
bekymret for at frygt og
had mellem befolkningsgrupper vokser i takt med
øget terror, krig og indvandring. Hun undersøger,
hvor vreden, frustrationen
og hadet kommer fra. Om
samtale kan nedbryde fordomme og skabe forståelse mellem mennesker,
og om samtale kan ændre holdninger.

19.6393 RASHID, IMRAN

Sluk

Kunsten at overleve
i en digital verden
Forfatteren er bekymret for,
om brugen af internet og
smartphones ændrer vores
hjerner og tager kontrollen
over vores tid. Han beskriver, hvordan hjernen fungerer og præsenterer et
arbejdsredskab, som kan hjælpe med at identificere, hvad vi helt overordnet ønsker i vores liv og
hvilke tiltag, der er nødvendige for at opnå det.

30.1668 MARTINSEN, BENTE

Lange liv: en ærlig bog
om at blive gammel
Ti mennesker fortæller om
deres liv, og hvad der har
værdi for dem i deres alderdom. Samt afsnit, hvor
forfatteren diskuterer samfundets hang til ungdom og
træningstyranni, retten til
et stille liv og hvordan aktivitet er lig med en god alderdom.

27.6 LAUSTEN, MARTIN
SCHWARZ

Luther og Danmark
i 500 år
Gennemgang af den lutherske indflydelse på Danmark de seneste 500 år.
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32.7 MØLLER, PER STIG

44.1 ØRNSTRUP, JØRN

Udenrigsminister: i krig og fred

Indtryk fra Østtyskland
En kulturhistorisk lystvandring
gennem fem byer
Indhold: Berlin; Lutherstadt Wittenberg; Leipzig;
Weimar; Dresden.

Per Stig Møller (f. 1942)
fortæller om sin tid som
Danmarks
udenrigsminister (2001-2010), en periode hvor Danmark var i krig
i Afghanistan og Irak, hvor
EU skulle udvides og
Muhammedkrisen rasede
af flere omgange.

46

Her er DK: et geografisk
opslagsværk
217 forskellige kendte og ukendte mennesker
skriver om en række steder i Danmark, som de
har et særligt forhold til, og bidrager dermed til
et aktuelt og subjektivt portræt af Danmark.

37.24

Fortælleværksted: kreativt
sprogarbejde med børn
Fortælleværkstedet er en metode, der med den
mundtlige fortælling i centrum, arbejder med
sproglig udvikling gennem eventyret og legen
med sproget.

46

På tur i Danmarks historie
Oplev Danmarks historie
gennem 47 forslag til cykel- og vandreture, hvor
man kommer rundt i landet
og møder stendysser, gravhøje, købstæder, slotte, kirker, stenalderbopladser, industrianløb m.m.

39.3 MURRELL, DEBORAH

Varsler, tegn og overtro
Over 1000 varsler, tegn og
overtro fra hele verden.
Indhold: Overtro i hjemmet;
Sygdom og helbred; Kærlighed og romantik; Forlo-

46 VORRE, CHRISTINA

velse og ægteskab; Frugtbarhed;
Babyer
og
småbørn; Succes og rigdom; Ånder og sjæle; De magiske "småfolk";
Gode og onde varsler; Amuletter og maskotter;
Beskyttende amuletter; Nummer og talmagi; Kalenderskikke og ritualer

Forladt: fortællinger fra 20
ubeboede danske øer

40.4 SCHMIDT, LEO

Midt i Aarhus

Underfundige historier om de tidligere beboere
på tyve danske småøer, der nu alle er forladte,
og om hvordan nogle af øerne nu har fået nyt liv.
46.4 AARHUS
PETERSEN, TEDDY

Frihed

Guidebog til Aarhus, Danmarks næststørste by og
kendt som "verdens mindste storby". På en gang ung
og levende med universitetspark og hippe gader, og
fuld af historie med vikingetidslevn og Den Gamle
By.

Forfatterens beretning fra
en sejlads over Atlanterhavet til de Caribiske øer i en
30-fods sejlbåd, bl.a. om
rejsen rundt på de Vestindiske øer og den danske
del af historien.
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46.79

63.51 AGGERHOLM JUSTESEN, JYTTE

Grønland: den arktiske koloni

Cottagehave: Tante
Grøns haveunivers

(Danmark og kolonierne).
Grønlands historie fra kolonisering i 1700-tallet frem
til indførelse af hjemmestyre i 1979 og selvstyre i
2009 - og videre til 2017,
hvor de formelle koloniale
bånd er skåret over, men
hvor den fælles fortid fortsat præger relationen
mellem Danmark og Grønland.

Inspiration til at skabe den engelske cottagehavestil i små og store haver, eller bare på en altan
eller en krog i haven. Med idéer til elementer i
haven, indretning og forslag til beplantning.
63.57 WOLVERTON, B. C.

Luftrensende stueplanter
50 nemme planter til hjemmet og kontoret
Indhold: Indendørs luftforurening; Den levende
biosfære; Hvordan stueplanter renser luften;
Dyrkningsvejledning; Planterne.

46.8

Indien: Tranquebar,
Serampore og Nicobarerne

74.01 KJELSMARK, CHRISTINA

Lad det blomstre

(Danmark og kolonierne).
Om den dansk-norske tilstedeværelse på handelsposter i Indien fra 1600-tallet til 1800-tallet, som den
udfoldede sig i sam- og
modspil med lokale indiske
herskere og andre europæ-

Blomstermaleri fra drøm til virkelighed
Forfatteren har gennem et år fulgt blomsternes
udvikling i sin egen have og udviklet en række
teknikker til tegning og maling af disse.
75.7408 SAXGREN, HENRIK

Ultima Thule

iske kolonimagter.

Fotografier af grønlandsk
natur og fangere taget på
syv rejser i perioden april

46.8

Vestafrika: forterne på Guldkysten

2014 til september 2016 i
Nordvestgrønland.

(Danmark og kolonierne).
Historien om den danske
slavehandel og kolonialisme i Vestafrika i 1600-,
1700- og 1800-tallet, der
var helt afhængig af de
skiftende alliancer med rivaliserende afrikanske stater, som kæmpede om magten i området.

79.61 VORM, TONNY

Sidste tog til Boston:
maratonløbets historie
Om maratonløbets historie samt om den kultur
og industri, der er omkring maratonløb. Med forfatterens egne fortællinger fra løb han har deltaget i og samtaler med andre løbere.

46.8

79.75 NØRGAARD, MALTE L.

(Danmark og kolonierne). De tre vestindiske
øer blev mellem 1672 og 1733 en del af den
dansk-norske stat. Her fortælles historien om befolkningens forhold på de tre øer, som udviklede
sig vidt forskelligt, men havde slaveriet tilfælles.

Anekdoter, fortællinger og røverhistorier fra
danske håndboldspilleres op- og nedture i den
tyske Bundesliga.

Vestindien: St. Croix, St.
Thomas og St. Jan

Bundesdanskere: fortællinger fra
verdens hårdeste håndboldliga
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81 TSCHEMERINSKY, KATHRINE

61.28 NORDENGEN, KAJA

Omtaler af skønlitteratur og rejsebeskrivelser
fra bl.a Paul Austers New York og Orhan Pamuks
Istanbul, for at opleve destinationen gennem bøger, der udspiller sig netop dér, hvor man befinder sig.

Om hjernens opbygning, karakteristika og historie fra de tidlige tider til i dag. Hjernens vigtigste
elementer, myter og facts, fx personligheden,
følelser, intelligens og afhængighed gennemgås.

Turen går til bøgernes verden

Hjernen er stjernen: dit
eneste uerstattelige organ

90.1 IVERSEN, KRISTIAN

61.31 DEICHMANN, MALOU

Nationer og nationalisme

Stærk ryg på 10 min.

Perspektiver på national
identitet
Indhold: Hvad er en nation,
og hvad er nationalisme?;
Hvorfor opstår nationer
og nationalisme?; Hvordan
socialiseres man til national
identitet?; Er nationalisme
religion eller ideologi?; Gør
globaliseringen os globale? Er højrenationale
partier populister?; Hvordan kom danskhed på
dagsordenen?; Taler Europas højrenationale med
én stemme?; Truer EU nationalstaten?; Hvorfor
vil Skotland og Catalonien være nationalstater?;
Hvordan skabes sammenhængskraft?; Hvornår
er man dansk?; Er danskere kun solidariske med
danskere?; Er nationen en forudsætning for vel-

Om hvordan man med kun
ti minutters daglig træning
kan få en stærk og sund
ryg, bl.a. om grundkroppen,
krop og holdning, mærk din
kropsholdning, kernen, balancen og grounding.
61.33

Naturlig skønhedspleje
Håndlavet uden kemi - til
krop og hjem
Opskrifter på skønhedsprodukter man selv kan
lave, f.eks. sæber, læbepomader,
deodoranter
og tandpasta. Desuden

færdsstaten?; Skal Danmark være multikulturelt?

et afsnit om miljøvenlige
husholdningsartikler som f.eks. vinduesrens og
skurecreme.

KROP & SJÆL
61.28 KJÆR, TROELS WESENBERG

64.15 HAFSTEINSDOTTIR, THORBJÖRG

Hjernestarter: sådan
træner du din hjerne

Min yoga

Næring til krop og sjæl
Indeholder 84 afbalancerede opskrifter, trin for
trin-rensningskur og yogaens grundtanker i kortfattet form. Langt de fleste
opskrifter er vegetariske
eller veganske.

Indføring i at forbedre hukommelsen, øge motivationen og blive bedre til at
lære nyt. Opdelt i tre afsnit:
et seks ugers forsøg med
to studerende, der afprøver læringsteknikker; hjernens funktioner teoretisk
set; præsentation af teknikker og eksempler på
læringsmetoder.
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HUS, HAVE OG HJEM

63.57 DAIGLE, TAWNI

Sukkulenter

63 EGELUND, BO

Dyrk og dekorer med sukkulenter. Ideer og vejledninger til bl.a. smykker,
bordpynt og dekorationer
til diverse højtider. På titelsiden: Mere end 35 idéer til
kreative projekter med
sukkulenter.

Den selvforsynende familie
Nær Svendborg bor familien Egelund/Vermehren, der "gør det selv" - dyrker haven og holder
husdyr, så de er 75% selvforsynende.
63.5

Havehåndbogen
Indhold: Have med succes;
Haveplanlægning; Havens
jord og kompost; Havens
afgrænsning; Have uden eller med bede; Havens stier;
Havens plæner; Havens
vandområder;
Havens
ukrudt; Havens skadedyr og sygdomme; Stauder;
Toårige urter; Sommerblomster; Krydderurter;
Løg- og knoldvækster; Slyng- og klatreplanter;
Roser; Buske; Træer; Vilde planter; Planteformering; Drivhus, mistbænk og drivhusplanter; Køkkenhavens opstart; Køkkenhavens pleje; Køkkenhavens planter.

63.651 GRAHAM, CHRIS

Når hønseholdet giver hovedbrud
100 spørgsmål og svar om de gængse problemer i forbindelse med hønsehold.
64.1 ALBECK, MARIANNE

Rigtige mænd - det nye hold
Krabbe, Thomas, Julle,
Rasmus og Flemming fra
det nye hold på DR1 programmet "Rigtige mænd"
udfordrer sig selv og andre
mænd ved at skabe opskrifter hovedsageligt med
fisk. Indhold: Er du klar til en udfordring; Rigtige
mænd skal have et ordentligt skrald fisk; Det er

63.52 RÅMAN, TINA

Naturlig gødning i haven
Hvad enten man har en
park eller en rusten altankasse til at dyrke planter, er
gødning afgørende for resultatet. "Naturlig gødning i
haven" er en letlæst bog,
men den bygger på solid
faglig viden, og alt er fakta-tjekket af professor Karl-Johan Bergstrand fra
Sveriges Landbrugsuniversitet. Det overordnede
synspunkt er, at dyrkning med kunstgødning udpiner jorden; mens organisk gødning giver næring tilbage til jorden. Det utraditionelle layout
med masser af informative og smukke illustrationer – både fotos og grafik – gør det til en oplevelse i sig selv at blade bogen igennem.

æg' kun for sjovt - godt brændstof fra morgenstunden; En lækker lille sag: ce-vi-hvaffor-noget
og andre små retter; Så går det da helt i fisk: fiskeopskrifter, der kan måle sig med en god bøf;
Helt uden skæl og gæller: bøffer, pip og gryderetter; Pyntegrønt og andet godt: herrego'e salater
til mænd, grillede grøntsager, brød og snacks;
Lidt af det søde: kongen af det sønderjydske kagebord og andet guf, der kan få den søde tand til
at løbe i vand.
64.1

Til øllet: sund med øl i glas og gryde
18 danske stjernekokkes øl-opskrifter samt afsnit om øllets kulinariske aspekter, og øl og helbred. Blandt andet om, at øl med måde har samme sundhedseffekter som vin.
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64.101

64.64 GADE, GITTE

Introduktion til sønderjysk
gastronomi og portrætter
af en række gastronomiske
iværksættere fra landsdelen. Journalisten Mette
Christine Schulz har sammen med brandingeksperten Rikke Buthler, fotografen Jesper Rais og
konditoren Palle Sørensen kreeret denne bog,
der brander Sønderjylland, egnens gastronomi
og især kokke. Kokkene, bl.a. Jens Peter Kolbeck,
Thomas Rode og Jesper Koch, giver en række
opskrifter på nyfortolkninger af en række klassikere fra solæg til brødtort, og Palle Sørensen har
lavet en nyfortolkning af de 21 kager, der hører til
et ordentligt sønderjysk kaffebord

28 opskrifter på hæklede og strikkede klude, én
for hvert bogstav i alfabetet.

Smagen er Sønderjylland

Strikkede klude fra A til Ø

64.64 SAMSØE, LENE HOLME

Kærlighed på pinde

70 opskrifter på baby- og børnestrik med et
nostalgisk udtryk til børn i alderen 0-10 år. Bl.a.
huer, tørklæder, pandebånd, frakker, bukser,
rompers og kjoler.
64.64 TISELIUS, STINA

Nem strik til børn
Nem strik til børn indeholder masser af enkle opskrifter, hvor alle kan være
med. Og bogen er fyldt
med billeder af det farverige strik og lækre garn. Her
er klassisk, sødt og hyggeligt strik til børn fra 0 til 5
år. Mønstrene er så nemme, at selv uøvede kan
finde noget, de kan strikke. Der er blandt andet
fine sweatre, en poncho, en yndig kjole, huer og
vanter, og man kan lære at filte et hjemmestrikket siddeunderlag og strikke en stribet slange.

64.1022 HORN ANDERSEN, EMILIE

100 sydfranske fristelser:
à la provençale

Indhold: Hors d'oeuvres; Forretter; Salater; Tilbehør; Omeletter; Fisk & skaldyr; Kød & fjerkræ;
Pizza & pasta.
64.14 NYMAND, KAJA

Sunde madpakker

Der er også opskrifter på nemme hæklede ting.
Prøv de søde, praktiske kurve i tre størrelser, eller armbåndet, som kan hækles på en aften. Til
nybegyndere er der også en enkel strikke- og
hækleguide illustreret med fotos, og der er gode
råd til at vaske og pleje de hjemmelavede sager.

Forslag til madpakkeløsninger. Blandt andet basisopskrifter på brød, forslag
til pålæg og små retter til
madkassen samt ideer til
indpakning.

66.62 MEEDOM, SOFIE

Plantefarver

64.17 LARSEN, STEEN

Verdens bedste hotdogs

Introduktion til 32 planter,
som er gode til farvning, og
hvilke farver, de giver garnet samt, hvornår på sæsonen planterne kan findes.
Om arbejdsplads, vand og
garntyper og om klargøring, bejdsning og farvning.

Indhold: Hotdogs; Toppings; Tilbehør; Brød;
Hjemmelavede pølser; Alternativ til pølser; Pølser med røg; Leksikon; Ideer til flere hotdogs.
64.64

Strik med snoninger
Traditionelle irske mønstre i nyt design
Indeholder nye japanske strikdesign inspireret af
irske mønstre. Med tegninger og diagrammer.
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HISTORIE

98.15 ROGAN, EUGENE

Arabernes historie
Fra Osmannerriget til
det arabiske forår
Fortælling om arabernes
historie fra osmannernes
erobringer i 1500-tallet
over den europæiske imperialisme til slutningen af
1980'erne.

90.1 HARARI, YUVAL NOAH

Homo Deus: en kort
historie om i morgen

Forfatteren analyserer vores nuværende kultur, etisk,
kulturelt og teknologisk og
opstiller et fremtidsscenarie for det 21. århundrede fra hvordan vi overvinder
døden, til hvordan vi skaber
kunstig intelligens - og han
stiller det fundamentale
spørgsmål: Hvor går mennesket hen herfra?

ROMANER
ACKEBO, LENA

Verdens smukkeste mand
De to søstre Mona og Barbro har ikke andet tilfælles
end en mellemgod opvækst, som de heller ikke
helt har oplevet på samme
måde. For at komme tættere på hinanden rejser de
to sammen til Mallorca og
efter en uge under sydens
sol er ingenting, som det var, da de tog afsted.

96

Historien om Danmark
[Bind 1]. Indhold: Oldtiden, stenalderen, bronzealderen, jernalderen, vikingetiden og middelalderen.
Udgivet i forbindelse med DRs store TV-serie.
96.1

Valdemar den Store & Knud 6.
Om to af det danske kongehus monarker i middelalderen.

ADAMS, ALICE

Uovervindelig sommer

96.3

Danmark: en kolonimagt

Fire venners rejse mod voksentilværelsen, mens
venskaberne knirker og en spirende kærlighed
opstår.

Om Danmarks tid som kolonimagt fra 1600 til
1900-tallet med fokus på
centralmagtens forhold til
sine fjerne besiddelser i Indien, Vestafrika og Vestindien. Derudover om Danmarks
relationer
til
Færøerne, Island, Norge, Slesvig og Holsten.

AHNHEM, STEFAN

Atten grader minus
Krimi. Efter en voldsom biljagt kører en bil i Helsingborg havn. Da føreren af
bilen obduceres, viser det
sig, at han har været død i
flere måneder. Det bliver
startskuddet på en sag om
en seriemorder, der stjæler
andre menneskers identitet, hvorefter han dræber dem. Fabien Risk, og
resten af styrken i Helsingborg politi begynder
langsomt at trevle sagen op.

97.931 ALEKSIJEVITJ, SVETLANA

De sidste vidner: hundrede
børneuegnede barndomshistorier
Interviews med hundrede mænd og kvinder om
deres oplevelser som børn i Sovjetunionen under
2. Verdenskrig.
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ALICE, ALEX

CORREA, ARMANDO LUCAS

Siegfried

Den tyske pige

Tegneserie. Siegfried vokser op hos smeden Mime,
som har sine egne planer
med den forældreløse
dreng. Siegfried nyder livet
i skovene sammen med de
vilde ulve, men alligevel savner han sine artsfæller. På omslaget: Baseret på vikingernes sagaer
og Wagners klassiske opera.

I 1939 må den 12-årige Hannah Rosenthal og
hendes familie flygte fra Berlin til Cuba. I 2014
får 12-årige Anna Rosen i New York post fra sin
afdøde fars cubanske familie. Hannah og Anna
må mødes og få familiebåndene redt ud.
FALDBORG, HANNE

Havets døtre

Historien om de to søstre Oline og Thea og deres liv i henholdsvis Vestjylland og Aarhus i årene
1917-1967.

AUSTER, PAUL

4321

Roman, der fortæller fire
forskellige versioner af
unge Archie Fergusons liv,
i et USA præget af nye familieformer, Vietnamkrig,
racekonflikter og studenteroprør.
Tilfældigheder
giver fire forskellige livsbaner, og romanen ender
hos fortælleren selv.

GOODWIN, DAISY

Victoria

18 år gammel bliver Victoria dronning af England
i 1837. Men det er ikke let,
når der er mange stærke
kræfter, som vil bestemme
over hende og især have
hende gift i en fart.

BREGNHØI, LAURA EIDNES

HALLER, BENT

22-årige Rakel har fået en hjernerystelse. Det si-

Den unge Abelone kommer i huset på godset

ger lægen. Men Rakels hjerne har fået sit eget liv.
Rakel er ikke typen, der får en depression, men
dét skal hun lige have overbevist både sin hjerne
og psykiateren om.

Bangsbo i Nordjylland i slutningen af 1890'erne.
Godset er samlingspunkt for datidens store danske kunstnere, og her kan alting ske.

Dagbog til min hjerne

Abelone på Bangsbo

HANCOCK, ANNE METTE

Ligblomsten

BUSSI, MICHEL

Pigen på flyet

Krimi. Journalisten Heloise Kaldan modtager mystiske breve fra en undsluppen morder, kvinden
Anna Kiel, som hun ikke kender. Heloise bliver
hurtigt viklet ind i en opklaring af mordet, som
Anna Kiel har begået.

Krimi.
I
1980
styrter et fly ned nær den
fransk-schweiziske grænse. Kun et lille spædbarn
overlever ulykken. Men
hvem er barnet? Der var
nemlig to spædbørn om
bord. I 1998 er en privatdetektiv blevet færdig
med sin undersøgelse af sagen, og hans konklusion er ganske overraskende.

HAWKINS, PAULA

Det dybe vand
Jules' søster er sprunget i floden, men kan det
virkelig være selvmord? Der er mange ulykkelige
hemmeligheder i den lille by ved floden, og på
dramatisk vis kommer nogle af dem for en dag.
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HELLEBERG, MARIA

LAURSEN, KJELD

Stormene

Lyset skinner i mørket

Kærlighed og magt i
reformationens Danmark
Roman, der foregår fra
1515 til 1544 i reformationstiden. Den unge adelskvinde Elisabeth forelsker
sig hovedkulds i biskop
Stygge Krumpen, og trods enorm modstand og
års ufrivillig adskillelse overlever kærligheden.

Fjodor Dostojevskij og hans tid
Biografisk roman om forfatteren Fjodor Dostojevskijs (1821-1881) dramatiske liv som straffefange, gældsplaget og national helt i Rusland i
1800-tallet.
LE CARRÉ, JOHN

Spioners arv

Den tidligere efterretningsofficer Peter Guillam,
der har været kollega med
George Smiley, har trukket
sig tilbage, men kaldes til
London, da efterkommerne af ofrene for en hemmelig operation kræver hævn.

JÓN ATLI JÓNASSON

Børnene i Dimmuvík
Ved sin brors begravelse tænker en gammel
kvinde tilbage på deres fælles barndom, som var
præget af stor fattigdom og tragedier, som tog
det lidt fra dem, de havde.
JÓN KALMAN
STEFÁNSSON

MAKOS, ADAM

Et højere kald

Nogenlunde på
størrelse med
universet

To piloters liv og deres
usandsynlige møde på
himlen over Europa
Et stærkt beskadiget amerikansk B-17-bombefly ført
af piloten Charlie Brown

En slægtshistorie
Ari er vendt tilbage til Keflavik for at besøge sin far,
der er døende. Byen, der
har præget Aris liv, har forandret sig, og dog er
alt ved det gamle. Ari længes stadig efter ordene, efter afklaring og en mening med fortidens
sorg. Men frem for alt længes han efter poesien
og ekskonen.

forsøger at komme fra
Tyskland til England i december 1943. Den tyske
jagerpilot Franz Stigler har den på kornet, men
vælger overraskende at eskortere den gennem
luftværnsbatterierne.
MARX, VIBEKE

En god flygtning

KAZINSKI, A. J.

Den sidste
gode mand

Benjamin samler den afghanske
bådflygtningen
Vahid op, og sammen rejser de til Danmark. Her forsøger Benjamin at forlige
sig med sin familie, der er
domineret af faren, en excentriske filminstruktør, mens Vahid gør alt for at
være en god flygtning.

Tegneserie - graphic novel. Politibetjenten Niels
Bentzon kommer tilfældigt på sporet af et mystisk komplot med udgangspunkt i den jødiske
Talmuds ord om 36 retfærdige mennesker, der
skærmer verden fra undergang.
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MCFARLANE, MHAIRI

VRAA, MICH

Findes der én,
findes der flere

Peters kærlighed:
1804-1854

Edie kysser brudgommen
til sine venners bryllup.
Egentlig er det ham der
kysser hende, men det er
ikke den udlægning der
bliver mest udbredt. Edie
havner i en shitstorm og må forlade London og
vende tilbage til barndomsbyen Nottingham.

Historisk roman, der tager
udgangspunkt i en brevudveksling mellem generalguvernør Peter von Scholten
(1784-1854) og den fiktive
person Maria Eide fra 1852
til 1853, hvor von Scholten ser tilbage på et langt
liv fyldt med håb, kærlighed og nederlag.

OLIVA, ALEXANDRA

WILSON, ANDREW

Den sidste

Talent for mord:
den mystiske
mrs. Christie

Spændingssroman om Zoo, der savner spænding i tilværelsen og derfor melder sig til en reality-tv-serie, der skal optages i New Englands vildmark. Den sidste deltager, der er tilbage, vinder.
Zoo opdager ikke, at konkurrencen er afblæst og
fortsætter længere ind i skoven.

Krimi. Agatha Christie forsvinder i vinteren 1926,
og bogen tager udgangspunkt i dette og få virkelige kendsgerninger. I bogen
bliver Christie presset til at forsvinde og begå et
mord selv.

RAMSLAND, MORTEN

Æg

Fabulerende fortælling om en slægt, hvis skæbne
er uløseligt forbundet med et guldæg.

WUNG-SUNG, JESPER

ROSLUND, ANDERS

Biografisk roman om mø-

En anden gren

En bror at dø for

det og forelskelsen imellem forfatterens kinesiske
oldefar San Wung Sung og
danske oldemor Ingeborg
Danielsen.

Bankrøveren Leo har udtænkt det perfekte kup,
og kommissær John Brocks ånder ham i nakken.
Begge har de brødre, som er eller kan blive involveret i kuppet, og begge bruger de den andens
bror i deres interne psykologiske spil.

ZADOORIAN, MICHAEL

En sidste ferie

SMITH, ZADIE

Swing time

Livsbekræftende
roman
om et ældre ægtepars sidste ferietur i autocamper.
Hun er uhelbredelig syg af
cancer, og han er ramt af
Alzheimers. Det er en ferietur, hvor ægteparret kæder fortid og nutid sammen med refleksioner og
gamle lysbilleder.

I 1982 mødes to 7-årige piger til en dansetime;
Smukke Tracey med proptrækkerkrøller og et unikt
dansetalent og den mere
ordinære fortæller med
krus og platfødder. De to piger bliver en del af hinandens liv på godt og ondt
indtil et smertefuldt brud i starten af 20'erne.
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BIOGRAFIER

99.4 GHORBANI, HENRIETTE

Når mor har
demens

99.4 ANCHER, MICHAEL
MEJER ANTONSEN, INGE

Et kunstnerhjem

En fortælling om sorg,
glæde og angst
Henriette Ghorbani (f.
1968) fortæller om sit liv,
der er præget af, at hun i
en årrække var pårørende til en dement. Hendes
mor fik demensdiagnosen som 59-årig i 2003
og døde i 2016. I bogen følger vi hele sygdomsforløbet i det, der kaldes de pårørendes sygdom.

Michael og Anna Anchers
Hus i Skagen og familiens
boliger gennem årene
Gennemgang af kunstnerparret Anna og Michael Anchers bolig i perioden 18801935. På baggrund af kildematerialer gennemgås
oplysninger om hus, have, kunstværker og indbo. Udgivet i anledningen af 50-året for åbningen af Michael
og Anna Anchers Hus i Skagen som museum.

99.4 GÖRING, HERMANN
EL-HAI, JACK

99.4 BADIN LARSEN,
ALEX FRANK

Nazisten og
psykiateren

Kongehusets joker
Fra slavedreng til slotsidol
Om Badin (1747-1822),
der som slavedreng i 1758
bliver sejlet fra Dansk Vestindien og foræret til det
svenske hof, hvorefter han
hvirvles ind i tidens store dramaer.

Hermann Göring
og Dr. Kelley - et
skæbnesvangert møde
under slutspillet af
anden verdenskrig
Efter afslutningen på 2.
Verdenskrig i Europa fik den amerikanske psykiater Douglas M. Kelley til opgave at vurdere, om
22 højtstående nazister var i stand til at gennem-

99.94 DET GLÜCKSBORGSKE KONGEHUS
BUCHWALD, ELISABETH VON

føre en retssag. Mødet mellem Kelley og den tyske topnazist Hermann Göring skulle vise sig at
blive skæbnesvangert.

Fra kongehusets gemmer
Indhold: Porcelænsdepotet (Porcelænskabinetter: fyrstelig mode og rystelser fra en Norgesbåd); Smykkeboksen (Sentimentsmykker: kærlighed og død i fint flettet hår); Sølvkammeret
(Necessairer: pudder, pomader og en gammel
tungeskraber); Klædeskabet (Kongeligt børnetøj: genbrugte brudeslæb og en glemt dåbskjole); Kunstdepotet (Kongehusets kunstsamlinger:
brande og fortællinger fra bagsiderne); Møbelmagasinet (Det russiske møblement: østens mystik i det kulørte havehus); Loftet (Samlinger og
souvenirs: abeburet og gåden i den røde æske);
Kælderen (Personalet: det nødvendige maskinrum, en svejtser og en blomsterhat). Shane Brox:
Kongeligt støv og fortryllende historier. Med litteraturhenvisninger

99.4 KIERKEGAARD,
SØREN
SØLTOFT, PIA

Kierkegaards
kabinet

En nutidig introduktion
Nutidig introduktion til Søren Kierkegaards filosofi og
forfatterskab med nedslag i
en række temaer, der taler til det moderne menneske. Med refleksioner om Kierkegaards betydning for det at kende sig selv og for det enkelte
menneskes søgen efter meningen med livet.
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99.4 LINDHARDT, FREDERIK
LINDHARDT, FREDERIK

om at få fingrene i deres afdøde fars værdifulde
veteranmotorcykel, som han har efterladt til deres ukendte søster.

Lidt af far

Frederik Lindhardt fortæller om de sidste år
sammen med sin far, den tidligere biskop, Jan
Lindhardt, der i 2012 fik konstateret Alzheimers.

Allied
Instruktør: Robert Zemeckis. Skuespillere: Brad
Pitt, Marion Cotillard, Jared Harris, Simon McBurney, Lizzy Caplan. 119 min. Tilladt fra 12 år.

99.4 NAUNTOFTE, JENS
NAUNTOFTE, JENS

Minefelter:
erindringer

Max og Marianne er begge spioner for de allierede. De mødes under et attentat på en tysk embedsmand, forelsker sig og flytter til London for
at stifte familie. Alt ånder fred og idyl, indtil Max
pludselig må betvivle sin elskedes loyalitet.

Udenrigsreporteren Jens
Nauntoftes (1938-2017)
personlige liv. Igennem sin
mangeårige karriere har
han rapporteret fra krige
og andre begivenheder over det meste af verden herunder Vietnamkrigen, konflikten i Israel/
Palæstina og Berlinmurens fald, og han har interviewet personer som Gaddafi og Arafat.

Aminas breve
Instruktør: Jacob Bitsch.
Skuespillere: Esben Smed,
Lisa Carlehed, Omar Shargawi, Sarah-Sofie Boussnina, Hans Henrik Clemensen, Siir Tilif, Michael
Slebsager. 82 min. Tilladt
fra 16 år.

FILM FOR VOKSNE PÅ DVD
A street cat named Bob
Instruktør: Roger Spottiswoode. Skuespillere:
Luke Tradaway, Ruta Gedmintas, Joanne Froggatt, Anthony Head, Caroline Gooddall. 99 min.

Janus har en sindslidelse. Under en indlæggelse skriver Janus breve sammen med Amina. En

Tilladt fra 12 år. Engelsk tale.

dag stopper brevene med at komme, og Janus
er overbevidst om, at der er sket noget alvorligt
med Amina. Så da Janus udskrives begynder han
en desperat jagt gennem Københavns gader for
at finde Amina. Men hvem er Amina, og har hun
overhovedet lyst til at blive fundet?

I London løber gademusikanten og tidligere stofmisbruger James Bowen ind i den omstrejfende
kat Bob, der bliver hans et og alt. Hans liv bliver
forandret, og sammen får de noget at leve for og
en ny chance i livet.

Den alvorsfulde leg

Alle for tre
Instruktør: Rasmus Heide.
Skuespillere: Rasmus Bjerg,
Mick Øgendahl, Sonja Richter, Jonatan Spang. 87 min.
Tilladt fra 12 år.

Instruktør: Pernilla August.
Skuespillere: Sverrir Gudnason, Karin Franz Körlöf,
Liv
Mjönes,
Michael
Nyqvist. 111 min. Tilladt: for
børn over 12 år.

De småkriminelle og ubegavede brødre Timo og
Ralf drager til Italien i håbet

Arvid og Lydia mødes og
forelsker sig en smuk sommeraften i den svenske skærgård. Det bliver dog ikke til mere, da de
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begge er uden midler og er nødt til at gifte sig til
penge og status. Flere år senere mødes de igen.

Vi følger tre kvindelige afroamerikanske matematikere, der arbejder for NASA i et hengemt
kælderlokale, hvor de laver udregninger til USA's
rumkapløb i 1960'erne. For at få anerkendelse
må de dagligt kæmpe mod racediskrimination og
mandschauvinisme.

Den hundredetårige, der stak
af fra regningen og forsvandt
Instruktører: Felix Herngren, Måns Herngren.
Skuespillere: Robert Gustafsson, Iwar Wikander,
David Wiberg, Shima Niavarani, Jens Hultén. 108
min. Tilladt: for børn over 12 år.

Klassefesten 3: dåben
Instruktør: Birger Larsen.
Skuespillere: Troels Lyby,
Nicolaj Kopernikus, Anders
W. Berthelsen. 97 min. Tilladt fra 12 år.

Den 100 årige vender tilbage; et år ældre og i
pengenød. Sammen med vennerne indleder han
jagten efter en forsvunden opskrift på en fantastisk sodavand, der kan gøre dem rige, men hvad
han ikke ved er, at mafiaen, CIA og andre galninge er lige hælene på dem.

Andreas skal være fadder
for sin ex-kones nye baby.
Men først tager han med
vennerne på højskole for at finde en kæreste,
han kan tage med til barnedåben. Det går selvfølgelig helt galt, bl.a. fordi hans syge far i kørestol
skal med på turen.

Dræberne fra Nibe
Instruktør: Ole Bornedal.
Skuespillere: Ulrich Thomsen, Nicolas Bro, Mia Lyhne,
Lene Maria Christensen.
86 min. Tilladt fra 12 år.

Kong - Skull Island
Instruktør: Jordan Vogt-Roberts. Skuespillere:
Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, John Goodman, Brie Larson. 114 min. Tilladt fra 12 år.

Ib og Edward er træt af deres koner. Så de hyrer en
russisk lejemorder og pludselig er fanden løs i lille Nibe.

En gruppe forskere ønsker at udforske en ukendt
ø i Stillehavet for at kortlægge dens ressourcer.
Men øen er beboet af ældgamle fortidsvæsner
blandt andet uhyggelige kæmpemonstre og en
gigantisk abe, Kong. Vil det lykkes gruppen at
slippe væk derfra med livet i behold?

Fences
Instruktør: Denzel Washington. Skuespillere:
Denzel Washington, Viola Davis, Stephen McKinley Henderson. 133 min. Tilladt fra 6 år.

Kongens valg

50'ernes Pittsburgh huser Troy Maxson og hans
familie. Troy er aldrig kommet sig over, at han på
trods af sine evner som baseballspiller, aldrig er
blevet til noget, og bitterheden præger hverdagen med familien. Engelsk tale, samt synkronisering på fransk.

Instruktør: Erik Poppe. Skuespillere: Jesper Christensen, Anders Baasmo Christiansen, Karl Markovics, Tuva Novotny. 130 min. Tilladt fra 12 år.
I april 1940 gør tyske krigsskibe klar til at angribe
Norge, men angrebet slås tilbage. Det vil tyskerne ikke finde sig i, og regeringen og kongehuset
får et ultimatum: fuld overgivelse eller krig. Det
får Kong Haakon VII til for alvor at træde i karakter.

Hidden figures
Instruktør: Theodore Melfi. Skuespillere: Taraji P.
Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin
Costner, Kirsten Dunst. 122 min. Tilladt for alle.
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Kærlighed og andre katastrofer

T2 trainspotting

Rosa er psykolog, kontrolfreak og gift med sin modsætning: Frederik, som er en uansvarlig drengerøv. Hun vil have et barn mere og er stoppet med
p-pillerne bag hans ryg. Frederik har en affære
med en anden kvinde i byen, som bliver gravid
samtidig.

For 20 år siden stak Renton af fra sine 3 stofmisbrugende venner i Edinburgh med hele udbyttet
fra en pusherhandel. Nu vender han tilbage fra
Amsterdam, hvor hævnen venter, men måske
også nye muligheder for at vælge livet.

Instruktør: Sofie Stougaard. Skuespillere: Christine Albeck Børge, Lars Ranthe, Ellen Hillingsø, Paw
Henriksen. 102 min. Tilladt
fra 16 år.

Instruktør: Danny Boyle.
Skuespillere: Ewen Bremner, Robert Carlyle, Jonny
Lee Miller, Ewan McGregor,
Kelly Macdonald. 113 min.
Tilladt fra 16 år.

NYT I MUSIKAFDELINGEN

Manchester by the Sea
Instruktør: Kenneth Lonergan. Skuespillere: Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler,
Lucas Hedges, Matthew Broderick, Gretchen
Mol. 131 min. Tilladt fra 12 år.

30.1664 JAM RASMUSSEN, JENS

1967: kærlighedens
sommer

Lee Chandler lever med en stor sorg et tilbagetrukket liv. Da hans bror dør, må han tage tilbage til
fødebyen Manchester-by-the-Sea på USAs Østkyst for at tage sig af sin nu 16-årige nevø Patrick.
Her konfronteres han med sin fortid, men får nyt

San Francisco,
London, København
Portræt af året 1967, hvor
hippie-bevægelsen
ser
dagens lys i San Francisco
i den såkaldte "summer of love", og fører til en

mod gennem forholdet til teenagedrengen.

musikalsk og bevidsthedsmæssig revolution.

Silence

78.013 VUUST, PETER

Musik på hjernen

Instruktør: Martin Scorsese.
Skuespillere: Andrew Garfield, Adam Driver, Tadanobu
Asano, Ciarán Hinds, Issey
Ogata, Shinya Tsukamoto,
Yoshi Oida, Yosuke Kubozuka, Liam Neeson. 154 min.
Tilladt fra 12 år.

Hvad sker der i
hjernen, når vi lytter
til og spiller musik?
Om hvad der sker i hjernen,
når vi lytter til og udøver
musik. Med udgangspunkt
i sin hjerneforskning og i
sin karriere som jazzmusiker fortæller forfatteren om, hvordan hjernen bearbejder musik og
påvirker mennesker fysiologisk, følelsesmæssigt
og sprogligt. Og om forskellen på musikeres og
ikke-musikeres hjerner.

I 1633 drager to jesuiterpræster til Japan for at
arbejde som missionærer. De bliver mødt af fattige, kristne bønner, som lever skjult på grund af
kristenforfølgelse. Kristne henrettes i hobetal.
De to præster forrådes, den ene dør, den anden
får et svært valg!
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78.531

78.81 WAGNER, RICHARD

New classics to moderns

Richard Wagners
Nibelungens ring

For klaver. Indeholder 101 enkle originale stykker
af Purcell, Scarlatti, Couperin, Vivaldi, Telemann,
Bach, Handel, Haydn, Mozart, Turk, Beethoven,
Hummel, Diabelli, Schubert, Chopin, Rossini,
Schumann, Franck, Brahms, Bizet, Saint-Saëns,
Tchaikovsky, Dvorák, Elgar, Debussy, Gretchaninoff, Holst, Swinstead, Nielsen, Bartók, Stravinsky, Rowley, Maxwell Davies, Glass, Nyman,
Einaudi, Hauschka, Richter, O'Halloran og mange
andre.

Richard Wagners Nibelungens ring, der består af de
fire operaer Rhinguldet,
Valkyrien, Siegfried og
Ragnarok.
78.811

The top ten film themes
to play on piano
For klaver. Indhold: Romeo + Juliet (Balcony scene). The piano (The heart asks pleasure first).
Gladiator (Honor him/Now we are free). The
James Bond theme. Jurassic Park theme. The
king's speech (The king's speech). Frédéric Chopin: Nocturne for klaver, cis-mol, KK 1215-1222:
fra filmen: The pianist. The pink panther theme.
Schindler's list theme. The girl with the dragon
tattoo (Warning cry).

78.7941

The top ten piano
songs of all time
For sangstemme og klaver
med becifring (med guitargreb). Indhold: Bridge over
troubled water. Clocks.
Don't stop believin'. Life on
Mars?. Ordinary people. Skinny love. Someone
like you. Somewhere only we know. A thousand
miles. Tiny dancer.

78.9061

The Stooges
Gimme danger

78.7941

[Film (dvd)] Rockbandet
The Stooges blev grund-

The top ten pop songs every
beginner pianist should learn

lagt i 1967 af blandt andre Jim Osterberg, bedre
kendt som Iggy Pop. I denne dokumentarfilm følger
vi bandets op- og nedture med Iggy Pop som
den gennemgående fortæller. Interviews er krydret med arkivbilleder, koncertoptagelser og små
animationssekvenser.

For sangstemme og klaver med becifring (med
guitargreb). Indhold: Chasing cars. Feeling good.
He ain't heavy, he's my brother. Hello. Kingston
Town. Lean on me. Mad world. She's the one.
Stay with me. The scientist.
78.797 GRIP, ERIK

Erik Grip sangbog
Bogen er et længe næret ønske af Visevenner
og mange yndere af Erik Grips sange. En egentlig
biografi er det ikke, men de mange anekdoter,
sangtekster og kommentarer fra mere end 50 år
som folkesanger/visesanger i Danmark gør det
næsten ud for en sådan. Bogen giver et indblik
i de tider, hvor mange var sammen om at høre
sange i klubber og på festivaler.

99.4 BACH, JOHANN SEBASTIAN
RASMUSSEN, KARL AAGE

Jord og himmel, lyt

Johann Sebastian Bachs liv og musik
Om den tyske komponist Johann Sebastian Bach
(1685-1750). Overblik over hans liv fra han fødes
i Thüringen, over hans privaliv og musikalske triumfer og nederlag. Med gennemgange af hans
musikalske production.
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99.4 COHEN, LEONARD
VALENTIN, GORM

Bog: Med litteraturhenvisninger og diskografi
Cd'er: Live- og studieoptagelser, 1969 (opus 25),
Danmarks Radio 1983 (opus 54), Sorgenfri Kirke
1999 (opus 89), Danmarks Radios Koncertsal,
Radiohuset, København 2002-2003 (opus 3a),
Garnisons Kirke, København 2011 (opus 36, 42
og 44), privatoptagelse 2016 (opus 64) samt optagelser overført fra lp og masterbånd.

A poet, a prince, a duke
Sort/hvide fotografier taget af den danske fotograf Gorm Valentin af de i 2016 afdøde rockmusikere Leonard Cohen, Prince og David Bowie i
forbindelse med koncerter i Danmark fra 1976
til 1996. Udgivet i forbindelse med udstilling på
Galleri Tom Christoffersen.

99.4 PRESLEY, ELVIS
CONNOLLY, RAY

99.4 FOSS, KASPER
FOSS, KASPER

Being Elvis: Et
ensomt liv

Permanent
turbulens

Beskriver mennesket bag
myten Elvis Presley (19351977) fra fødslen til den
tidlige død som 42-årig,
og prøver at forstå, hvorfor
hans liv formede sig som det gjorde, hvor han
endte som en ensom sjæl i guldbur.

Professionel musiker og
trommeslager Kasper Foss
beretter om sit liv og karriere i en blanding af humoristiske og selvironiske anekdoter og hæsblæsende beretninger om hurtige
penge, kreativ energi, selviscenesættelse, store
egoer og jagt på anerkendelse.

99.4 WAFANDE
WAFANDE

Se mig i dag

99.4 MENDELSSOHN-BARTHOLDY, FELIX
WENZEL ANDREASEN, MOGENS

Pop og dancehall-kunstneren Wafande (f. 1983)
fortæller om sin opvækst

Felix Mendelssohn-Bartholdy:
en klassisk romantiker

Indhold: Barndom og opvækst; Fanny Hensel
som musiker og komponist; Mendelssohns voksenliv og karriere (Bach; England, Skotland og
Wales; Rejselivet: Tyskland, Italien, Frankrig; Leipzig; Ægteskab; H.C. Andersen; Dronning Victoria; Niels W. Gade; Den sidste tid); Det jødiske
familietilhørsforhold; Mendelssohns værker (Teatermusik; Orkesterværker; Kammermusik; Klavermusik; Orgelværker; Vokalmusik); Mendelssohns personlighed.

på Christiania og i Frankrig samt om livet som ung,
hvor musik og sport har været en vigtig del.

NYE CD'ER
BLUES
BIG CREEK SLIM

Good mill blues
Live-optagelser, The
Greasy Chicken, Værløse oktober 2016.
"Good Mill Blues er
en magtdemonstration af ægte, ufortyndet delta blues fra en dansk
bluesman af høj, høj international klasse". [Jakob
Wandam, bluesnews.dk]

99.4 NØRHOLM, IB
BRINCKER, JENS

Ib Nørholm: komponisten,
musikken, tiden
Gennemgang og analyser af komponisten Ib
Nørholms (f. 1931) værker. Cd'erne indeholder
eksempler på hans instrumentalmusik og sange.
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THE BLUES
OVERDRIVE

KLITGAARD, GRETE

I glas og ramme, vol. 4

Overdrive live!
L i v e - o p t a g e l s e r,
Smukfest, Skanderborg 8. august 2016.
"Bundsolid bluesfest
fra Smukfest 2016".
[Espen Strunk, Gaffa ]
BONAMASSA, JOE

"Sidste dobbelte CD i albumserien I glas og
ramme. Peter Sørensen er også med på dette
album. Grete Klitgaard og Peter Sørensen havde
igennem flere år et godt samarbejde og udgav
sammen melodier fra musicals, sømandsviser og
selvfølgelig Nu skal vi ud og slå til Søren". [imusic]
GRIP, ERIK

Live at
Carnegie Hall

Det var godt jeg traf dig

Live-optagelser, Carnegie Hall, New York
City 21.-22. januar
2016. "Denne gang
har han teamet op
med australsk soulkors-trio, The Hooters' Eric
Bazilian på mandolin m.v., den egyptiske percussionist Hossam Ramzy og ikke mindst den kinesiske cellist og erhu-spiller Tina Guo". [Henrik Friis,
Gaffa ]
TAJ MAHAL

TajMo

"Maybe it's not a major record but its mellowness
is charming, and the two bluesmen play off each
other like the longtime friends they are, which is
an endearing thing to hear". [Allmusic]
DANSK UNDERHOLDNING
HALFDANSKERNE

De største
sange

"Halfdanskerne oplevede flere udsolgte
sale og stående ovationer i 2016 til ”De
største sange – live”,
et morsomt og musikalsk vise-show baseret på
sange af en bredere kreds af danske digtere.
Dette album samler de mest populære sange fra
showet". [exlibris.dk]
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"Erik Grip, der som sanger og komponist har formidlet såvel egne som andres tekster, har bevaret sin identitet som en fin og meget personlig
visekunstner". [Berlingske, 02.07.2017]
ET INSTRUMENT
BERNSTEIN, LEONARD [ANNIVERSARIES]

Complete solo works for piano

"Superbly played by Andrew Cooperstock and
with Bridge's usual fine production standards
this is a very fine collection of rarely heard works
by one of the 20th century's key musical figures...invest with confidence and enjoy at leisure".
[MusicWeb International]
GARDEL, CARLOS

Guitarra mía

"Ein ganzes Album
von über einer Stunde Spielzeit, gefüllt
ausschliesslich
mit
Tangos? Ist das nicht
ein wenig zu viel?
... Das wahre Ereignis dieser Produktion jedoch
ist die faszinierende Vortragskunst von Franz
Halász ... Das fabelhafte Non-Legato-Spiel macht
aus der Gitarre ein gleichermassen rezitierendes
wie melodiöses Instrument ... Ja, nicht zuletzt die
schiere Tonschönheit des modernen Instrumentes fesselt den Hörer". [Michael B. Weiss, Klassik-heute.com -26.05.2017]

NØRGÅRD, PER

The organ book
"I 2015 udkom Orgelbogen, en samling af
Per Nørgårds orgelværker til kirkebrug,
skrevet gennem seks
årtier (1955-2014) i
den nu 85-årige komponists righoldige karriere.
Det drejer sig om i alt 17 kortere præludier og koralfantasier, enkelte af dem bearbejdet med flere
årtiers mellemrum ... Med en spilletid på godt 70
minutter er der her tale om en væsentlig udgivelse med overbevisende spil af en organist, der er
dus med sit stof". [Peter Dürrfeld, Kristeligt dagblad - 20.09.2017, ]
FOLKEMUSIK
HABADEKUK

Mollevit

KERR, NANCY

Instar

"Overall, Kerr's unorthodox, intriguing song writing, captivatingly beautiful voice and fabulous
band make Instar an absolute masterpiece which
is not to be missed". [Will Wilkins, Bright Young
Folk]
RANNOK

Gammelt, nyt,
lånt og blåt
"At denne musik,
som stort set al anden
(folke)musik,
ganske givet vil vinde yderligere ved at opleve den i levende live,
ændrer ikke ved at "Gammelt, nyt, lånt og blåt"
er et særdeles lytteværdigt udspil, der forkæler
lytterne med sublim musikalitet". [Nils Thorlund,
rootszone.dk]

"Deres storladne og
herlige
musikalske
udladninger har i udførelsen, vurderet på
alle elementer, nået
et højt internationalt niveau. Med deres kerne af

SPÖKET I KÖKET

traditionelle instrumenter, en jazzorienteret blæsersektion og en tungt gyngende rytmegruppe
er Habadekuk umiddelbart vurderet uden konkurrence på deres felt hertillands". [Nils Thorlund, rootszone.dk]

tilgang til instrumentering og repertoire". [Claus
Hellgren Larsen, rootszone.dk]

HVALFUGL

By

"Enkelt, smukt og el-spillet, så salig Jan Johansson bringes i erindring. Trioen føler sig tiltrukket
af jazzens udfordrende akkorder og vil godt skabe stemninger med improvisationer over iørefaldende temaer og tage lytterne med på en rejse,
siger de selv. Det lykkes fint, og tankerne får lov
at lege frit med forårsdage, stormvejr og høststemninger". [Allan E. Petersen, rootszone.dk]

Den nya spisen
"De bliver kaldt et folk bigband, og det er nok
med reference til blæsergruppen, som er en del
af 10-personers ensemblet. (...) Spöket i Köket
er et sprudlende fest-band med en anarkistisk

TRIO MEDIAEVAL

Rímur

"Improvisation
og
middelalder møder
nutidens klange. Arve
Henriksens æterisk
kommenterende
trompet tilføjer trioen en fjerde stemme, der
på bedste vis opdaterer trioens ellers fragile og
diskrete lyd. (...) Konstellationen mellem en vokaltrio, elektronisk manipuleret trompet og hardanger-violin er sjældent set før, og det gør Rimur
til en unik oplevelse". [René Larsen, Jazz Special
Nr. 157]
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JAZZ

10 settings reflecting collaborations and interests threading through his 55-year career - was
a creative revelry every night ... If all this feels like
an appetizer, take heart: In 2016 Corea enjoyed
an eight-week-long, 75th-birthday residency at
the Blue Note, with even more star collaborators.
Can an album be far behind?". [Howard Mandel,
Down Beat, ]

AIDT, PERNILLE

Scandinavian mood
"Aidt viser sig (...) som en smidig og traditionsbevidst sanger, som nænsomt kan omsmelte en
vise, så den får et moderat jazzpræget snit over
sig ... (...) Christian Vuust yder som sædvanlig en
stærk præstation på saxofonen, Hans Esbjerg er
strålende med sit perkussive og stemningsskabende spil ved pianoet, og Peter Vuust er på bas
den stensikre rytmiske ankermand". [Jakob Hassing, Jazz Special Nr. 157]

Jazz loves
Disney
"Walt Disney isn't
the first celebrity you
think of when you
hear the word jazz,
but he was a lifelong
fan of the music and
took great care when hiring composers for his
films. Listeners of a certain age will be familiar
with most of these songs, but this all-star compilation avoids the taint of nostalgia with arrangements that reinvent even the most familiar
tunes". [J. Poet, Down Beat, ]

BERGCRANTZ,
ANDERS

Soulfully yours
"Stor ros til Anders
Bergcrantz' varierede udgivelse, der atter tegner billedet af
en væsentlig aktør på
den svenske jazzscene". [Ole Nimand, Jazz Special Nr. 156]

DAHL, CHRISTINA

Childish

BUCZEK, VIVIAN

Ella lives

"En yderst overbevisende demonstration af, hvad

"Svensk-polske Vivian Buczek hørte "Ella
live in Berlin" i hjemmet og var hooked
lige siden, og står nu,
med en krystalklar
trio bag sig, som en markant og sikker stemme i
den svenske sangskov - inspireret af Fitzgeralds
sangglæde og humør. (...) Høj musikalitet og nye
stier ad gamle ruter. Anbefales varmt". [Henrik
Wolsgaard-Iversen, Jazz Special Nr. 156]

improvisationsmusik kan, når den er bedst: Udvidende, afsøgende og samtidig hvilende i sig selv
... Childish er på alle måder et æstetisk album.
Lydmæssigt velproduceret og indholdsmæssigt
med en klarhed, som alle fire bidrager fornemt til.
En invitation til lytteren om at lege med". [Jakob
Hassing, Jazz Special Nr. 156]

COREA, CHICK

"Med "Somehow life
got in the way" etablerar Isabella Lundgren sig slutgiltigt
som en av de starkaste jazzvokalister vi har haft i
Sverige. Tonsäker och med utsökt känsla för jaz-

LUNDGREN,
ISABELLA

Somehow life
got in the way

The musician
"Chick Corea is a pianist virtually without peer.
From all evidence on The Musician, his 2011
month-long stand at New York's Blue Note club
for his 70th birthday - during which he played in
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zens tajming och frasering men också, och det är
väl det som är det viktiga här, med en förmåga
att beröra. Det är som om hennes omväxlande
eftertänksamma och attitydstarka röst flödar
oförfalskad från en urkälla utan att ta några omvägar och utan ytliga anspråk på att behaga ... Ett
av årets bästa album". [Dan Backman, Svenska
Dagbladet, ]

med de tre danske musikere Ole Kock Hansen,
Mads Vinding og Aage Tanggaard ... Oven i herlighederne kan vi på enkelte numre høre to af
Sveriges bedste jazzmusikere til alle tider, trompetisten Jan Allan og tenorsaxofonisten Bernt
Rosengren, give deres alt andet end bedagede
bidrag til denne fornemme udgivelse, der er gennemsyret af musikalitet, nærvær og spilleglæde".
[Ole Nimand, Jazz Special Nr. 154]

NORDSTRÖM, FREDRIK

Gentle fire

SKOV, KIRA

"Gentle Fire/Restless Dreams er saxofonisten
Fredrik Nordströms 11. plade i eget navn siden
2000. Sammen med den amerikanske trommeslager Gerald Cleaver og landsmændene Jonas Östholm på piano og Torbjörn Zetterberg på
bas har han lavet en klassisk jazzplade, der både
henter inspiration fra Bernt Egerbladh og Krzysztof Komeda. Den ene plade er den progressivt
swingende, mens den anden er mere udforskende og reflekterende. Under alle omstændigheder
er musikken særdeles velspillet og inspirerende".
[Niels Overgård, jazznyt.blogspot.com]
PASTORIUS, JACO

Truth, liberty
& soul

"Musikken er en tour
de force gennem den
musik, som fastslog
Pastorius' ry som en
af sin tids mest innovative musikere. Det var ikke kun hans overjordisk flotte basspil, der betog os dengang. De
nytænkende arrangementer for det store band
tog røven på alle, som ville have jazzen fremad".
[Niels Christensen, Jazz Special Nr. 156]
SIGURD & BRUNDIN

Jazz för skeppsbrutna
"Vokalduoen Jan Sigurd & Anna-Lena Brundin
får (...) til fulde udfoldet deres potentiale på Jazz
för Skeppsbrutna ... Det er fuldt på omgangshøjde med Monica Zetterlunds bedste præstationer. Medansvar for det sublime resultat må deles

In the
beginning
"Et værk, som formår
at skabe forbindelse
mellem vidt forskellige musikalske udtryk
uden at komme til
at virke fortænkt. At det takket være Kira Skov
også fungerer som umiddelbart tilgængelige
'popsange' med emotionel medrivningskraft er
imponerende ... 'In The Beginning' er et spirituelt
orienteret værk, som med sin sans for tilværelsens dybe drøje rytme meget vel kan vise sig at
vække interesse langt uden for Danmarks grænser". [Kim Skotte, Politiken, ]
SOPHISTICATED
LADIES

Trio

"[Trioen har nu] eksisteret i 30 år. Jubilæet markeres med
en CD med de tre
sofistikerede damers
egne kompositioner. Den type udgivelser kommer der mange af, men denne formår at skille sig
ud fra flokken. For det første har den en klar stil
og stemning, dertil usvigelig kommunikation og
håndelag, og så er der noget let og lyst og naturligt nordisk over foretagendet". [Kjeld Frandsen,
Berlingske Tidende, ]
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TOLLING, MADS

Playing the 60s
"Jeg kan kun ende med at give Tolling points for
den gode idé (for manden har jo ret: Der kom virkelig masser af god musik i 1960erne, jazz eller
ikke-jazz), men også ærgre mig over at CDen er
så ujævn". [Thorbjørn Sjøgren, Jazz Special Nr.
157]

blev spillet jazz. Uden at være puritansk kunne man med en vis ret godt efterlyse lidt mere
straight ahead jazz her. I stedet får vi et tag-selvbord, der hverken er fugl eller fisk. Men der er
tryk på. Især udgangsversionen af "Birdland" får
ikke for lidt - grænsende til det rent ud sagt blærede". [Martin Lai, Jazz Special Nr. 156]
WATTS, CHARLIE

Charlie Watts
meets the
Danish Radio
Big Band

VELA

Wandering
"Albummet er anbefalelsesværdigt til
yndere af jazz med
ka m m e r m u s i ka l s k
eller filmisk inspiration". [Niels Overgård, jazznyt.blogspot.com]
VINDING, MADS

Yesterdays

"I de bedste øjeblikke
finder de tre musikere ind til en luftighed og klarhed midt
i kampens hede. (...)
Man kan dog ikke
beskylde gruppen for mådehold. Det går ofte
over stok og sten, og 'My Funny Valentine' bliver
jappet af sted efter en simrende intro. Mit forbehold er den næsten konstante bevægelse og uro
i Vindings virtuose basspil. Det bliver for meget
af det gode og er også efter min mening det, der
adskiller ensemblet fra Pieranunzis unikke og
næsten samtidige trio med den krystalklare Marc
Johnson på bas og Joey Baron på trommer".
[Christian Much-Hansen, Politiken, ]
WAKENIUS, ULF

Father and son
"Man sidder lettere
betuttet tilbage og
mindes live-oplevelser med Wakenius
senior i andre sammenhænge, hvor der

"Serious jazz from
Stones
drummer
- Should you need
convincing that the Rolling Stones drummer is
also a serious jazz musician, spend some time
with these seven tracks, which find him quite at
home in some very fast company indeed. Jamming is one thing; finding oneself in the midst of
one of Europe's top jazz orchestras is something
else, and Charlie Watts handles it with aplomb".
[Dave Gelly, The Observer, ]
WINDFELD,
KATHRINE

Latency

"I 2014 gjorde [Kathrine Windfeld] det
kunststykke at danne
det big band, som nu
udsender sit andet album - med unge og fremadstormende musikere af dansk, svensk, norsk og
polsk herkomst. Det er utvivlsomt ingen let sag at
få Kathrine Windfelds værker, som er skrevet i en
ganske magtfuld, kompleks og kontemporær big
band-stil, til at få karakter af en levende organisme. Men de entusiastiske musikere klarer skærene, og den tætte ensemblelyd bliver suppleret
af en lang række autoritative soloindslag". [Kjeld
Frandsen, Berlingske Tidende, ]
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ROCK

BUCKINGHAM,
LINDSEY

Lindsey
Buckingham/
Christine
McVie

BABY IN VAIN

More nothing
"Et helstøbt og stort
album, der viser, at
tiden skriger på de
store, langtidsholdbare rockalbums, der
peger fremad. Dette
album skærer 11 guddommelige grimasser af livet, der skal høres, hyles og headbanges til". [Lucia Odoom, Politiken, ]
BERRY, CHUCK

Chuck

"'Chuck' er første
album bestående af
nyt materiale siden
'Rock It' fra 1979,
og selv om det er
indspillet over en
årrække, hænger det fint og sejt sammen. '3/4
Time (Enchilladas)' er måske lige festlig nok,
og 'Jamaica Moon's reggae mere eksotisk end
nærværende, men kønsskiftet 'Lady B. Goode'
og 'Wonderful Woman' er som det meste andet
stramt klædt på til fest". [Kim Skotte, Politiken,
]

"Bassisten
John
McVie og trommeslageren Mick Fleetwood udgør (...) rytmesektionen
på størstedelen af nærværende udspil, der er udsendt i sangskriverne Lindsey Buckinghams og
Christine McVies navn. Dermed må det siges at
være så tæt på en ny plade fra Fleetwood Macs
klassiske line-up, som man kan komme. Uden at
det helt er det. Dertil er fraværet af den karismatiske Stevie Nicks' dragende mysticisme for
væsentlig en faktor. (...) En velskåret og moden
popskive". [Mads Hendrich, Berlingske Tidende,
]
COOPER, ALICE

Paranormal

"Selvom han fylder
70 år, kan Alice Cooper i den grad stadig
chokere.
'Paranormal' er varieret som
vellykket og blandt
Coopers bedste plader i de sidste tre årtier". [Daniel Pilgaard, Devilution, ]

BOWIE, DAVID

No plan EP

"»Look up here, I'm in heaven«, synger Bowie på
Lazarus, og selvfølgelig gør det ekstra indtryk
her et år efter hans død ... Læg dertil de tre andre nyskrevne sange til musicalen. Den melankolske 'No Plan', hvor linjen »I'm lost in streams of
sound« er rendyrket Bowie ... Det er let at høre,
at musikken på denne fine tilføjelse til 'Blackstar'
er indspillet under samme sessions. Den hidsige
sax og den flossede avantgardepuls dunker i 'Killing A Little Time', mens 'When I Met You' bevidst
vakler zombieagtigt mellem kaos og pop". [Kim
Skotte, Politiken, ]

DELANEY &
BONNIE

On tour with
Eric Clapton
"Vocally,
Delaney
& Bonnie were never better than they
come off on this live
set, and the 11-piece band sounds tighter musically than a lot of quartets that were working at
the time, whether they're playing extended blues or ripping through a medley of Little Richard
songs". [Bruce Eder, Allmusic,  ]
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DYLAN, BOB

The bootleg
series,
volumes 1-3
"This three-disc box
set is what Dylanphiles have been waiting
for, sitting patiently
for years, even decades. And, even after its 1991
release, it retains the feeling of being a special,
shared secret among the hardcore, since - no
matter the acclaim - it's the kind of record that
only the hardcore will seek out ... This doesn't just
function as an alternate history of Dylan, but as
an expansion of Dylan's history, enriching what is
already known about the greatest songwriter of
his era -- after all, every song here would qualify
as the best song on anybody else's album. And
that's no exaggeration ". [Stephen Thomas Erlewine, Allmusic,  ]
DYLAN, BOB

Triplicate

ligen eftersträvar denna position. Hon är unik i
Sverige och kan bygga upp ett stilla, vakuumfyllt
universum med relaterbara historier. Vad Ekdahl
måste akta sig för är att universumet börjar läcka
och spänningen går förlorad". [André Spång, Gaffa.se, ]
ELISABETH

Rettidig ømhed
"På sit 16. album og
60 år inde i livet gør
Elisabeth regnskabet
op: Passion trumfer
planlægning. Og sex
forsvinder ikke, bare fordi ungdommen løber
med opmærksomheden. (...) Elisabeth har stadig
en stemme, der let løfter sig, knækker, når den
har lyst, og trækker intimitet frem fra det dybe
register. Intimitet og erfaringer, man ikke kan
planlægge sig til, men kun erhverve sig gennem
et liv, der faktisk bliver levet". [Simon Lund, Politiken, ]

"Dylans første Sinatra-fortolkninger
på 'Shadows in The
Night' var interessante på den excentriske
måde. Anden gang
var 'Fallen Angels' til den fjollede side. Og den
tredje her er for lang og sætter intet i relief. Hele
ideen om at se livets sidste kapitler gennem en
storbyens natteromantik går tabt, inden bare lidt
magi fra de der små timer når at indfinde sig".
[Simon Lund, Politiken, ]
EKDAHL, LISA

När alla vägar
leder hem &
tolkningar "Så
mycket bättre"
"Hon sjunger med ett
sådant lugn, en övertygelse som försätter
henne i ett ovanperspektiv utan att hon egent-

EREZ, NOGA

Off the radar
"Efter fire single-udgivelser er Roskilde Festival-aktuelle
Noga Erez (...) klar
med
debutalbummet Off The Radar.
Med kompromisløs attitude og elektronisk troldmandsskab giver Erez et indblik i sin konfliktfyldte opvækst i Israels største by Tel Aviv, hvor hun
balancerer mellem vreden i konflikten og ønsket
om at drømme sig væk i musikken. (...) Med de
samfundskritiske emner, knivskarpe beats og en
stålsat attitude formår Nora Erez altså (...) at skabe et helstøbt og alsidigt debutalbum". [bandsoftomorrow.com, ]
JETHRO TULL

Songs from the wood
"The term "prog-folk" might seem like an oxymoron but it adequately describes the sound Jethro
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Tull gravitated to in the mid- to late-'70s ... considering the 40 years that have passed since its inception, Songs from the Wood has not only held
up unusually well, it stands as one of the freshest
and most inspired works in the bulging Jethro
Tull catalog". [Hal Horowitz, American Songwriter, ]
JONAH BLACKSMITH

Jonah
Blacksmith

"Det syv mand store
orkester bygget op
omkring brødrene Simon og Thomas Alstrup har stadig folkemusikken med i bakspejlet,
men den fortoner sig hastigt, efterhånden som
bandet vokser, og musikken med de engelsksprogede tekster spejder ud i den store verden
med de mange muligheder". [Kim Skotte, Politiken, ]

som han alle dage har efterstræbt, hvor bandet
indkapsler og filtrerer deres velkendte lyd". [Jan
Opstrup Poulsen, Gaffa.dk, ]
MOE, JOEY

Klarsyn

"Klarsyn er indspillet
i Joey Moes hjemmestudie og er ment
som en hyldest til
hverdagslivet, Moe
nu lever med kone
og barn og lidt mindre clubbing og numsedans.
Når Joey Moe forsøger at være inderlig, synger
han om at cruise i sin stationcar eller chille på sin
Kildemoes ... Joey Moe har regnet musikindustrien ud. For af uransaglige årsager er der et stort
marked for rædderlig pop/r'n'b i Danmark. Så
stort et marked, at der sikkert bliver råd til en lidt
større stationcar, når Klarsyn går platin. Hvorfor
begriber jeg ikke, for der er absolut ingen nerve
eller kunstnerisk vision at spotte". [Sara Elisabeth Nedergaard, Gaffa.dk, ]

KATINKA

Vi er ikke
kønne nok
til at danse

MOYET, ALISON

Other

"Having referred in

"Kærligheden
er
mere smertelig end
sød i Katinkas univers
af skiderikker, vemodige skikkelser og smukke tabere. Men den er
aldrig ligegyldig kold. I sangenes blottede nerver
er der altid noget på spil - mellem linjerne, under den sitrende musik og i Katinka Bjerregaards
ekspressive stemme. (...) På mange måder er
Katinka ikke et lykkeligt bekendtskab, men med
deres debutalbum markerer de sig som en af
de mest unikke, nye danske stemmer". [Simon
Lund, Politiken, ]
LOVE SHOP

Risiko

press surrounding its
release to the "invisibility" that comes
with being a middle-aged woman, Alison Moyet's ninth studio album, Other, finds the
vocal powerhouse taking on the role of astute
observer. It was produced by Guy Sigsworth,
who also produced 2013's The Minutes, a recording that returned Moyet to an electronic palette
and resulted in her highest-charting record in the
U.K. since the '80s. Other shares that album's
dramatic, orchestral-electronic flare, but with actual acoustic instrumentation and a sometimes
frostier, more intense tone". [Marcy Donelson,
Allmusic, ]

"På Love Shops 11. studiealbum har sanger og
sangskriver Jens Unmack for alvor ramt den tone,
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NEWMAN, RANDY

Dark matter

"Randy Newman is so
busy as a film composer (most recently
with Cars 3) that we
get new albums from
him only about once
a decade. But the guy's got pretty good timing:
Just as 2008's excellent Harps and Angels served as a sardonic send-off to the Bush era, Dark
Matter greets #MAGA America with his signature brutal comic irony and heartbreaking grandeur". [John Dolan, Rolling Stone,  ]
OLSEN, ALLAN

Hudsult

"Vendelboen tager
samtiden ved vingebenet og vrisser
ad medier, politikere og drukkultur.
Men er bedst, når
han fortæller små og nære historier om sig selv
- og dermed os alle". [Simon Lund, Politiken,
]
PAPIR

V / Papir
"Overall, Papir have outdone themselves with
V. The 3-year break from recording new material meant a lot for the creative flow and this
monster album is very rewarding". [Raul Stanciu,
sputnikmusic.com, ]

til en afvisning af tidsånd, samfundskonflikter,
teknologisk udvikling og musikalske spilleregler
for at formulere noget andet, noget dunkelt og
noget større om tilværelsen". [Simon Lund, Politiken, ]
THE JESUS AND
MARY CHAIN

Damage
and joy

"[Bandet er] tilbage
med det første album
i 19 år, og som titlen
antyder, er sammenstødet mellem det forstyrrende og forsødende
intakt. De holder sig fra hysterisk chokstøj, men
leverer en god håndfuld sange af let forførende
støjpop, der ikke gør nogen fortræd, men heller
ikke falder igennem på noget tidspunkt". [Simon
Lund, Politiken, ]
THE RUMOUR SAID

Fire Crush

"Ligesom på 'The
Balcony' viser de
stadigvæk flair for
stærke melodier på
sange som 'A Walk','
Avalanche' og 'Out of
The Way'. (...) Albummet er bedst, når musikken
giver rum til de mere indviklede følelser". [Lucia
Odoom, Politiken, ]
THE WHITE ALBUM

Songs from
the sun

SORT SOL

Stor langsom
stjerne
"De lyder som et
band, der har fundet
den tiltrængte frihed
fra at skulle reproducere 'Siggimund Blue'
eller lade fingrene vandre ud ad FM-båndet ... Et
album, der 40 år senere forædler punkbegrebet

"The White Album
holder fanen højt,
når det gælder deres
harmoniske folkpop.
Trioens andet album
er til overflod vellyd og vokalharmonier". [Jan
Opstrup Poulsen, Gaffa.dk, ]

27

UNDERHOLDNING

THUNDERCAT

Drunk

"Genrerne flyver (...)
lystigt til alle sider,
når Tordenkat alias Stephen Bruner
trutter i overflødighedshornet på sit 4.
album, 'Drunk', og har den kulsorte Wiz Khalifa
såvel som den kridhvide Doobiebror Michael McDonald blandt gæsterne. 'Drunk' er alle krumspring til trods en afslappet kattepotejam mellem
funk, r&b og hiphop. Det er fra vestkysten, musikkens guldkorn spredes med løs hånd og sans
for skitsens skønhed og charme". [Simon Lund,
Politiken, ]

CARMINHO

Carminho
canta Tom
Jobim
"In natural outreach
to Brazilian music,
Portuguese star Carminho applies her
passionate fado vocal style to the bossa nova
songs of António Carlos Jobim, with Jobim's
own Banda Nova on piano, violin, cello and drums
and Brazilian singing stars Marisa Monte, Maria
Bethania and Chico Buarque. Richly classy". [fRoots]

TRIER, TOBIAS

SINATRA, FRANK

Tyfon

"Musikalsk er Tobias
sprudlende og umanerligt velspillende i
sine korte melodier.
Det er som udgangspunkt hurtig guitarpop, der så tilsætter lidt ska og en god portion
80'er-lyd undervejs. Endda helt punket i den
pumpende Fuld fart. Tyfon er aggressioner for
fuld udblæsning". [Jan Opstrup Poulsen, Gaffa.
dk, ]

Francis Albert
Sinatra &
Antonio
Carlos Jobim
"After a few plays,
the album begins to
slowly work its way
underneath a listener's skin, and it emerges as
one of his most rewarding albums of the '60s".
[Stephen Thomas Erlewine, Allmusic,  ]
VOKALMUSIK

Tønder Festival
2017
Tønder
Festivals
compilation-cd
med mange af årets
kunstnere.

KÕRVITS, TÕNU

Moorland
elegies

"[Tõnu Kõrvits] har
en unik stil, der kombinerer folkemusik
med impressionistiske og ekspressionistiske orkesterfarver. (...) Det lyder altid meget
organisk, meget naturligt, og så er det smuk og
publikumsvenlig musik". [Max Fage-Pedersen,
DR musik]
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ROVSING OLSEN,
POUL

[Sange] Songs
"Der er hele 28 sange på cd'en ... så den
fine duo med sopranen Hetna Regitze
Bruun og pianisten

Kristoffer Hyldig kommer vidt omkring. Både
fordi Rovsing Olsens stil udvikler sig temmelig
meget i de år - fra noget helt enkelt og let neoklassisk til meget mere krydret og ekspressivt.
Men også fordi sangene tager udgangspunkt i de
stemninger, teksterne sætter an .. Udførelsen er
eksemplarisk". [Henrik Friis, Klassisk 2017 nr. 45,
]

NYE BØGER FOR BØRN
FAGLITTERATUR

19.625 STOWELL, LOUIE

46.8 RØNN, THOMAS MELONI

Sikker på nettet

Dansk Vestindien

Indhold: Det basale; Venskaber & sociale medier;
God opførsel på nettet; Dit
omdømme på nettet; Mobning på nettet; Hvem ejer
idéer?; Pas på pengene!;
Sex og porno; Ondsindede voksne; Spørg om
hjælp; Digital afvænning.

En fortælling om en svunden tid
Indhold: Postkort fra en svunden tid; Historien;
Dansk Vestindien; Det danske; Efter slaveriet;
Postkort fra øerne.
64.1 ERRITZØE, CHRISTINE

Maddag: masser
af mad, du selv
kan lave

19.653 WAINEWRIGHT,
MAX

Kogebog som hjælper dig i

Sådan koder du

Lær
computerprogrammering
trin for trin
Alt, du har brug for at vide
om Scratch, Logo, Python,
HTML og Javascript.
19.653 WAINEWRIGHT, MAX

Sådan koder du

gang med at have en maddag. Med børnevenlige og
klassiske opskrifter.
76.8 HAYES, FIONA

51 ting, du kan lave af toiletruller
Ideer til ting børn kan lave af toiletruller med maling, lim og saks, f.eks. en frø, en giraf, en krokodille, biler, en flyvemaskine og en blyantsholder.

Lær computerprogrammering trin
for trin - De voksnes guide
Vejledning, så du kan hjælpe - til forældre og lærere. Præsenterer ekstra baggrundsinformation
og begrebsforklaringer til alle de dele af kodning
som gennemgås i "Sådan koder du". Med flere
øvelser til børnene.
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76.9 THORLANN, BRITTA
AAGAARD

Recycling

Ideer til hvordan man kan
genanvende affaldsmaterialer til at producere nye
varer som kurve, trykklodser, lanterner, julepynt og
fyrfadsstager.

SKØNLITTERATUR

77.693 REVENSON, JUDY

Filmmagi: J.K. Rowling's
wizarding world

AHERN, CECELIA

Bind 1: Enestående karakterer og fascinerende
steder.
79.38 LANG, LENE

Krøllede
kragetæer - og
andre kringlede
kraniebrud
24 forskellige opgaver: hovedbrud, gåder og talopgaver. Det er matematiske opgaver og billedopgaver af typen: sammenlign og find forskelle.

Flosset

Celestine lever i en fremtid, hvor alt skal være
perfekt. Celestine selv er ung, smuk, veluddannet og sjov. Men alt ændrer sig den dag, hvor hun
hjælper en gammel syg mand, der har forbrudt
sig mod samfundets regler. Snart er Celestine
fængslet og dømt.
BLICHFELDT, EMIL

Kobbernøglen

Benjamin og Nadim straffes for at spille i timen,
og bliver sat til at deltage i et videnskabeligt eksperiment.

79.41 BENSE, THOMAS

E-sport

BUNZL, PETER

Om e-sport, som er en af de hurtigst voksende
sportsgrene i verden, der spilles af både børn og
voksne. Om de forskellige former for spil, og om
de dygtigste spillere.
79.643

Under overfladen:
med drengene fra
sejlbåden Havana

Det mekaniske hjerte
13-årige Lilys far er styrtet ned med sit luftskib.
Sammen med sine venner, urmagerlærlingen Robert og den mekaniske ræv, Malkin, drager Lily
ud på en farefuld færd for at finde faderen, som
hun tror er i live. Men de bliver forfulgt af ondsindede, mystiske mænd med sølvskinnende øjne.
BUSK, ALEXANDER

På eventyr med Emil, Theis
& Alfred. Dykkeroplevelser
og gode råd om dykning
med flasker, udstyr og fridykning fra Emil, Theis og Alfreds jordomsejling
med familieskibet Havana. Forfatterne kendes
fra tv-serien "Kurs mod fjerne kyster".

Spillematitis: drengen der ikke
ville lege med sit legetøj
Billedbog. Silas er ramt af spillematitis uden at
vide det. Han vil kun spille på sine spillekonsoller. Heldigvis får han en bamse i fødselsdagsgave,
der kan lære ham at elske alt sit legetøj igen.
CLARE, CASSANDRA

Lady Midnight

95.2 CULLIS, MEGAN

Historien om
vikingerne

Indhold: Vikingerne; Vikingeskibe; Udrustning; Vikingernes verden; Hjemmeliv;
Smykker og pynt; Håndværk og handel; Vikingernes religion; Fritid; Vikingernes fortællinger; Slutningen på en epoke.

Der er gået fem år siden,
at den 17-årige skyggejæger Emmas forældre blev
myrdet. Emma er kommet
over den værste sorg, men
da hun hører om en række
bestialske ritualmord, sætter hun dem straks i forbindelse med mordene
på sine forældre.
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DASHNER, JAMES

handel finder et dyr til Nova. Det er meget lille og
blødt. Hvad mon mor siger?

Dødsdoktrinen
- sjælens øje
Michael kobler sig så ofte
som muligt på VirtNettet; en omfattende virtuel
verden, hvor han sammen
med sine to venner hacker
og omprogrammerer. Men
VirtNettet har opdaget
ham; de har brug for hjælp. Nu er det ikke længere bare et spil.

HALLER, INA VICTORIA

Min dag i børnehave
Billedbog. Katinka og Frederik har superheltekræfter, fordi de er gode til at være venner, undgå mobning, vise respekt og hjælpe andre. De
klarer mange situationer i børnehaven ved at
vise mod og tage ansvar. I kolofonen: Udviklet i
samarbejde med: Mary Fonden og Red Barnets
antimobbeprogram Fri for Mobberi.

EARLE, PHIL

HART, CARYL

Boble Plast Drengen

De uovervindelige
– grisekrisen

Charlie er lille og lider under det i skolen. Allerhelst ville han gerne slippe for alle problemerne
og bare have lov til at skate. Desværre sætter
hans mor til en start en stopper for den drøm på
grund af en hemmelighed.

Nells bedste ven smugler griseungen Kevin med
hjem fra en skoleudflugt,
og det er bestemt ikke
let at gemme en gris på
sit værelse. Heller ikke da
storebror Lucas opdager grisen og truer med at
sladre.

EIBE, ANIKA

Er du okay,
Matthias?
Matthias ved med sikkerhed at han er bøsse, og ingen må opdage det, da han

HAYNES, STINE

Tæl til ti

har det svært ved at skille
sig ud. Men så går han på
nettet og møder Thomas.

Trishas søster er død. Dræbt i en trafikulykke,
og Trishas verden er gået i stå. Nu er der så meget hun aldrig finder ud af, men så finder hun en
hemmelig liste...

GAHRTON, MÅNS

Eva & Adam - tosset med dig

HEIDICKER, CHRISTIAN
MCKAY

Adam skal starte i en ny klasse. Selv om han i
starten gør et uheldigt indtryk, virker Eva ikke
helt afvisende. Da hun holder sin fødselsdagsfest
for klassen ender det med et første kys mellem
de to.

Computerkur og
kikærtemos

Jaxons far har sendt ham
på afvænning, fordi han synes sønnen spiller for meget online, men Jaxon har
en date med en flot pige 4
dage senere, og har ikke tid
til at være på afvænning.

HALLBERG, LIN

Den magiske dyrehandel
- Novas hemmelighed
Nova ønsker sig et kæledyr, som kan blive hendes
ven. En dag kører hun med bussen ind til byen for
at købe et kæledyr. Damen i den magiske dyre-
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JONES, ROB LLOYD

KAPPEL, METTE

Jake Atlas smaragdslangens
grav

Heksehullet

I en hæsblæsende skattejagt rundt i egyptiske gravkamre forsøger Jake og
søsteren Pandora at finde
Osiris-mumien før medlemmerne af den hemmelige kult, som har kidnappet deres forældre.

Billedbog med rimet tekst.
Heksen bliver grebet af oprydningstrang. Hun kaster
bordet, uret og madrassen
ned i hullet i haven, og til
sidst er huset helt tomt.
Hun savner sin seng og sit
bad. Kan magi trylle det hele tilbage?
KLEINSCHMIDT, JONAS

Dig & mig & Zlatan

KADEFORS, SARA

Billie: afgang 9.42
til et nyt liv
Billie skal i plejefamilie i
den lille søvnige by Bokarp,
men hun finder hurtigt ud
af, at byen slet ikke er så
kedelig. For folk bærer på
mørke hemmeligheder, og
hvad er det egentlig hendes plejefamilie skjuler?

Lasse og hans familie er i krise. Hans storebror
er død, og deres liv er næsten gået i stå. Men
så starter Tobias i klassen, og det sætter noget
i gang.
KIRBY, MATTHEW J.

Last descendants:
de sidste
efterkommere
Baseret på computerspillet: Assassin's creed. Owen
søger oplysninger om sin
afdøde far og kommer i sin
søgen i kontakt med Mon-

KAGAWA, JULIE

Jernkongen

Fantasy. Meghan Chase
har en hemmelig skæbne,
som hun aldrig havde forestillet sig. Siden hendes far
forsvandt for 10 år siden,
har hun følt sig forkert og
anderledes, men hun ville
aldrig have gættet sig til, at
hun faktisk er datter af en mystisk elverkonge.
KAMP, MICHAEL

Klovn

Klovne-epidemien er kommet til landsbyen Ullerup.
Men det, der starter som
grove løjer, bliver til dødelig alvor, da en uhyggelig
hemmelighed fra fortiden
vækkes til live og fylder
landsbyen med blodtørstige klovne.

roe, som påstår, han kan hjælpe ham med at udforske sine genetiske minder.
KREJBERG, GUNVOR GANER

De nye vinger

Alfepigen Mirja har det ikke altid så let med de
andre alfepiger, og en dag flygter hun ud i skoven
i arrigskab. Her opdager hun en ræv på vej mod
deres alfekoloni, men hvordan får hun advaret de
andre, når de ikke vil lytte til hende?
LAURIDSEN, IRMA

Pigen i mørket – bortført
15-årige Selma bor med sin far, går i skole, hygger med veninderne og drømmer om at blive
model. Så da hendes nye Facebook-ven lokker
med en foto-session, springer Selma til uden at
vide, hvilket mareridt hun nu træder ind i.

32

LAURIDSEN, IRMA

MÆHLE, LARS

Pigen i mørket – flugt

Tågefyrstens hævn

15-årige Marius er alene hjemme en mørk stormfuld aften, da han pludselig hører mærkelige lyde
ude ved hoveddøren. Da han endelig får samlet
mod til at åbne døren, ligger der en helt forslået
ung pige lige uden for, der beder Marius om at
gemme hende. Men hvad skal Marius gøre?
LUND JAKOBSEN,
CHRISTINE

Krimi. Et mystisk indbrud
i dyreklinikken er lige en
sag for krimiteamet Siri og
Max. Ikke mindst fordi landbetjent Winston Indergård
slet ikke kan få hul på opklaringen og har brug for hjælp.
NORDAHL, BERTILL

Lillebitte Lilli

Sugarbabe

Billedbog. Lillis mor har rigtig travlt, og hun glemmer
at lytte til Lilli, som begynder at skrumpe. Til sidst
kan mor slet ikke finde lillebitte Lilli. Heldigvis finder
de sammen en løsning.
LYBECKER, LINE

Historien om en dreng
Thobias går i 3.g. og føler sig tynget af, at han
ikke ved, hvad han vil med sit liv. Han møder David til live-rollespil, og et helt særligt forhold udvikler sig mellem de to.

Bea på 15 år har oprettet en profil på et sexsite,
og da hun lægger en besked ud, har hun meget
snart lavet en aftale om at mødes med John567.
PILKEY, DAV

Hundemand
Tegneserie. Historien om
hvordan Greg Hund og betjent Knægt blev til Hundemand,
politikorpsets
bedste betjent, som klarer
de sværeste opgaver og er
god til at opsnuse forbryderne.
RAMSLAND, MORTEN

Uhyrlige historier

MOGENSEN, JAN

Hulla ballula

Billedbog. "Hulla ballula!"
råber den gamle Gråpels,
når han hopper frem og
skræmmer de vilde dyr
væk fra bavianflokken.
Bavianungen Tjavs vil bare
gerne være som ham. Desværre lykkes det ikke
for Tjavs at imponere sin bedstefar – tværtimod.

Fem historier om drenge
der oplever forskellige ting,
som forandrer deres verden. Originaludgave: 2017
Samlet revideret og nyillustreret udgave af: Onkel
Pedro kommer hjem; Da Børge blev gennemsigtig; Pedes uhyrer; Da Bernhard skød hul i himlen;
Havmanden.

MROSE RISSI, ANICA

RASMUSSEN, KIT A.

Annas veninde Sadie bliver sur på hende uden at
sige hvorfor. Anna prøver at gøre det godt igen,
men det er svært når hun ikke ved, hvad problemet er. Så bliver Anna selv sur og kommer til at
såre Sadie.

Unge Nick har nogenlunde styr på livet. Arbejde
på værkstedet, byture med vennerne, ikke for
meget hash og løs aftale med Emma om sex.
Men så møder han Isabelle, og alt bliver anderledes.

Anna Banana – uvenner

Til døden os skiller
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RØDTNES, NICOLE
BOYLE

SKOVLY, BOLINE

Vilma og venner – hemmeligheden

Dødt dyr

En farlig zombie-virus er
brudt ud. De tre venner
Milo, Samir og Afia må
bliver i Zoo, for der kan
zombierne ikke komme
ind. Men da en løve dør, ved de, at en zombie er
blandt dem.
RØNNING, MARIE-LOUISE

Tusmørkebørn

Victoria er vampyrjæger om natten og gymnasieelev om dagen. En dag starter den mystiske
tusmørkebastard Matthew i hendes klasse. Victorias første instinkt er at dræbe ham, men noget
holder hende tilbage.
SCHJØDT LARSEN, BJARKE

Ghost - som en tyv i natten
Superhelten Ghost bliver født, da drengen Danny stjæler en hvid dragt med superkræfter. For
at hjælpe sin ven Khalid tager Ghost kampen op
mod en rockerbande.
SCHWARTZ, SANDRA

Mission feriekys

14 årige Siri drømmer om
at blive lige så populær og
lækker som sin storesøster. Hun lægger en snedig
plan, som skal udføres under familiens ferie på Gran
Canaria. Nu vil Siri have en
feriekæreste!
SILVERA, ADAM

Fortid er alt jeg har
16-årige Griffin fortæller om sin første store
kærlighed, Theo. Theo skal på college og får ny
kæreste, men Griffin kan ikke give slip. Da Theo
omkommer ved en drukneulykke, er Theos nye
kæreste den eneste, der rigtig forstår Griffins
sorg.

Vilma på 9 år skal på lejrskole med sin klasse. Hun
glæder sig ikke, for hun er mørkeræd og tør ikke
sige det højt. Vilma savner en rigtig ven, som man
kan dele hemmeligheder med. Måske kan det blive Fie, den søde nye pige i klassen?
SOLBERG DIRKSEN, PETER

Cutter

En ungdomsroman for unge og voksne
baseret på virkelige hændelser
Mila og Marty, to unge mennesker, hvis veje tilfældigt krydser hinanden, og som man følger på
skift i denne roman om svigt, smerte og frihed.
SUTHERLAND, KRYSTAL

Vores kemiske
hjerter

Henry har aldrig været forelsket. Men en dag træder
Grace ind i hans klasse.
Skrøbelig, ødelagt og haltende. Klædt i alt for stort
og beskidt drengetøj. Henry forelsker sig voldsomt, men er det nok til at
hele en knust sjæl?
TERRY, TERI

Nedtælling
Mens en dræbende epidemi hærger i Skotland,
er teenagerne Kai og Shay på en livsfarlig færd.
De skal finde den forsvundne Callie, Kais 10-årige
lillesøster.
WUNG-SUNG, JESPER

Lillefingeren

Finns lillefinger er væk, og
han drager sammen med
sin syge storebror Arne ud
for at lede efter den. De
leder alle mulige steder: hos pølsemanden, hos
rockerne, i kirken, på skattekontoret. På rejsen
oplever de mange ting og tænker mange tanker.
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ZIMAKOFF, DANIEL

på dansk, finsk, norsk, svensk og arabisk. Tilladt
for alle.

Den aflange kuffert
Krimi. Hector er 12 år og
bestyrer et hotel eller det
er hans forældres hotel,
men det er Hector, der holder det kørende. Men så
en dag tjekker en mystisk
gæst ind på hotellet, og
Hector og hans ven Iggy bliver nødt til at forfølge
sagen.
AAKESON, KIM FUPZ

En helt anden
historie

En ræv uden hale møder en
prinsesse, som leder efter
en kæreste, hun kan gifte
sig med. Det er ikke let for
en ræv at forstå menneskers verden, og det er meget svært at opføre
sig som en prins.
AAKESON, KIM FUPZ

Barbie bliver suget ind i et computerspil. Her må
hun sammen med en rulleskøjteprinsesse forsøge at komme gennem alle banerne.

Dyrene i Hakkebakkeskoven
Instruktør: Rasmus A. Sivertsen. Stemmer: Emil
Birk Hartmann, Lars Mikkelsen, Birthe Kjær, Pilou
Asbæk, Asger Reher, Mathias Sprogøe Fletting, Ulf
Pilgaard, Lisbet Dahl, Louie
Toftgaard Tychsen. 73 min.
Tilladt for alle.
Hakkebakkeskovens problemer kan koges ned til
et enkelt: Mikkel Ræv! Mikkel er nemlig sulten og
jager mus. Det får Morten Skovmus til at forfatte
en lov om, at dyrene i skoven skal være venner
og ikke spise hinanden. Alle dyrene stemmer for,
omend Mikkel skal overtales.

Vitello: 28 historier
fra A til Å

Fantastiske skabninger
og hvor de findes

28 historier om Vitello - én

Instruktør: David Yates. Skuespillere: Eddie Red-

for hvert bogstav i alfabetet. Det hele begynder med
A i en historie, hvor Vitello
er lige ved at begynde i
skolen, men giver op, da han skal lære alfabetet
med de mange bogstaver.

mayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison
Sudol, Ezra Miller, Samantha Morton, Jon Voight,
Carmen Ejogo, Ron Perlman. 133 min. Engelsk
tale, danske undertekster. Tilladt for børn over
12 år.
En mystisk kraft hærger New Yorks gader. En
ond troldmand spreder skræk og rædsel i Europa
og troldmandsverdenen er tæt på at blive afsløret. Newt Scamander er kun interesseret i sine
studier af magiske skabninger, men måske er det
ham, der kan redde dem allesammen?

FILM FOR BØRN PÅ DVD
Barbie – computerspilshelt
Instruktører: Conrad Helten, Zeke Norton. Stemmer: Louise Engell, Annevig Schelde, Marie Dietz,
Lars Thiesgaard, Tara Toya,
Jens Jacob Tychsen, Jan
Tellefsen. 69 min. Engelsk
tale, samt synkronisering

Far til fire på toppen
Instruktør: Martin Miehe-Renard. Skuespillere:
Martin Brygmann, Thomas Bo Larsen, Elton Rokahaim Møller, Mingus Hassing Hellemann, Laura Lavigné Bie-Olsen, Coco Hjardemaal, Lukas
Toya, Anne Sofie Espersen, Josefine Lindegaard.
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87 min. Dansk tale. Tilladt for alle.
Fars arbejde skal flytte til Jylland, så alle er glade,
da han får tilbudt et nyt job. Men arbejdspladsen
ligger på 27. sal, og Far lider helt forfærdeligt af
højdeskræk. Far bliver nødt til at overvinde sin
frygt, så hele familien rejser til Norge for at kurere ham, men i Norge venter en ny udfordring.

Gæt med Emil - hvor er stjernerne?
Stemmer: Oscar Dietz, Natalie Wolfberg Madueno,
Valdemar Tvarnoe, Hector
Gad Foss, Frida Luna
Roswall Mattsson, Silke
Biranell, Jaochim Jørgensen, Özlem Saglanmak. 90
min. Dansk tale. Tilladt for
alle.
Katten Emil vil gerne lære mange forskellige ting.
Han undersøger, hvordan man bygger en båd
og prøver at finde regnbuens striber. Undervejs
spørger han forskellige venner og seerne om
hjælp.

og sin mor ved at fortælle eventyr på landsbyens torv. Hans onde bedstefar, Månekongen, og
moderens to søstre har dræbt Kubos far, og det
bliver Kubos skæbne at drage på en magisk, farefuld færd for at få hævn eller finde forsoning!

Lammet
Instruktør: Yared Zeleke.
Skuespillere: Rediat Amare,
Kidist Siyum, Welela Assefa, Surafel Teka, Rahel
Teshome, Indris Mohamed.
94 min. Tilladt fra 6 år.
Tørken hærger i dele af
Etiopien og har taget
Ephraims mor. Hans far
bringer ham og hans elskede kælelam, Chuni,
til en fjern tante. Da onklen vil slagte Chuni, må
Ephraim gøre alt, hvad han kan for at redde sin
bedste ven.

Lego Batman filmen
Instruktør: Chris McKay. 96
min. Engelsk tale, samt synkronisering på dansk. Tilladt fra 6 år.
Da Gotham City igen trues

Iqbal & superchippen
Instruktør: Oliver Zahle.
Skuespillere: Hircano Soares, Liv Leman Brandorf,
Arien Takiar, Rasmus Bjerg,
Andreas Bo, Dar Salim. 80
min. Dansk tale. Tilladt fra 6
år.
To fupmagere har en ny
byplan for Nørrebro klar.
Alt gammelt skal rives ned, så pludselig er sammenholdet truet. Krudtuglen Iqbal kommer i
besiddelse af en superchip, som fupmagerne vil
have fingre i, og som kan redde kvarteret. Men
kan man handle ærligt med sådanne størrelser?

Kubo - den modige samurai
Instruktør: Travis Knight. 98 min. Engelsk tale,
samt synkronisering på dansk Tilladt for alle men
frarådes børn under 7 år.
Kubo er en rask knægt, der forsørger sig selv

af Jokeren og alle de andre
skurke, må Batman træde i karakter og bekæmpe dem, men denne gang
kæmper han ikke alene.

Little Men
Instruktør: Ira Sachs. Skuespillere: Greg Kinnear, Jennifer Ehle, Paulina Garcia,
Michael Barbieri, Theo
Taplitz. 85 min. Engelsk
tale,
undertekster
på
dansk. Tilladt fra 12 år.
Jake og Tonys venskab
sættes på prøve, da deres
forældre bliver uenige om huslejen.
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Miss Peregrine's home
for peculiar children
Instruktør: Tim Burton.
Skuespillere: Eva Green,
Asa
Butterfield,
Chris
O'Dowd, Allison Janney,
Rubert Everett, Terence
Stamp, Ella Purnell, Judi
Dench, Samuel L. Jackson.
122 min. Engelsk tale, undertekster på dansk. Tilladt
for børn over 12 år.
Da Jake opdager en familiehemmelighed, der
fører ham på tværs af tiden, finder han Miss Peregrines hjem for sælsomme børn. Hjemmet er
fuldt af børn med særlige evner, og Jake lærer
dem alle at kende. Men grusomme monstre truer
børnene, og snart må Jake træffe en svær beslutning.

Peter og dragen

opdager hende. Det er bare ikke helt nemt, og
snart er storkenes leveringsfabrik på den anden
ende. Pludselig er alt på spil, og storkene må finde deres sande kald.

Syv minutter over midnat
Instruktør: J. A. Bayona.
Skuespillere: Lewis MacDougall, Sigourney Weaver, Felicity Jones, Toby
Kebbell. 104 min. Engelsk
tale, danske undertekster.
Tilladt fra 12 år.
Der er en grund til 12-årige
Conors mareridt: Mor er
syg af cancer, mormor er en skrap dame, far har
ny familie i USA, og Conor mobbes i skolen! På
dette nulpunkt dukker en kæmpe af et forvitret
takstræ op og fortæller tre eventyr, som fortolker Conors svære situation.

Instruktør: David Lowery. Skuespillere: Bryce
Dallas Howard, Oakes Fegley, Wes Bentley, Karl
Urban, Oona Laurence, Isiah Whitlock Jr., Robert
Redford. 98 min. Engelsk tale, synkronisering på
dansk. Tilladt for alle men frarådes børn under
7 år.

Trolls

Peter har levet alene i skoven i 6 år, da han bliver
fundet af skovfogeden Grace. Peter har klaret sig
så længe på egen hånd pga. sin særlige ven, den
store grønne drage Elliott. Det er dog ikke alle,
der mener, at dragen er ufarlig, og snart går den
vilde jagt på Peters ven.

vertsen, Thomas Ambt Kofod, Camilla Callesdóttir
Mærsk, Peter Zhelder, Tom
Jensen. 88 min. Engelsk
tale, synkronisering på dansk. Tilladt for alle men
frarådes børn under 7 år.
Alle de små, glade og lykkelige trolde frygter de
store, stygge borkere, som spiser dem for så at
sige at smage deres lykke! En dag flygter troldene derfor fra deres træ, men borkerne fanger
dem igen. Og så må raske Poppy og forsigtige
Kvist danne par og befri deres venner.

Storkene
Instruktører: Nicholas Stoller, Doug Sweetland. 83
min. Engelsk tale, synkronisering på dansk. Tilladt for
alle men frarådes børn under 7 år.
Storke leverer ikke babyer
mere, nej de leverer pakker.
Men ved et uheld bliver der
lavet en baby, og nu må hun leveres, inden nogen

Instruktør: Mike Mitchell.
Stemmer: Stine Bramsen,
Christopher Nissen, Sara
Erkander Poulsen, Jonas
Schmidt, Jette Sophie Sie-

Trækfugle
Instruktør: Olivier Ringer. Stemmer: Frederikke
Malou Guldbæk Glad, Mia Aunbirk, Frederik Rosendahl, Henrik Koefoed, Joen Højerslev, Lasse
Lunderskov. 84 min. Synkronisering på dansk.
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Tilladt for alle men frarådes børn under 7 år.
Katja får i 10-års fødselsdagsgave et andeæg af
sin far, der fortæller, at den kommende ælling vil
opfatte Katja som sin mor. Det er dog veninden
Mette, der sidder i kørestol, som ællingen kaster
sine øjne på. Men hun kan ikke passe det lille kræ,
som derfor har en usikker fremtid!

Staceys far døde, da hun var lille, og nu har hun
også mistet sin mor. Hendes morbror, Will, er
blevet løsladt fra fængslet for at tage sig af hende, men det med at tage sig af er ikke Wills stærke side. Det er svært at få et job, når man har
været i fængsel, og Will har svært ved at holde
sig fra alkohol og Staceys piller.

KONSOLSPIL FOR BØRN

Udyret og hans lærling
Instruktør: Mamoru Hosoda. 119 min. Japansk tale,
danske undertekster. Tilladt for alle men frarådes
børn under 7 år.
Den forældreløse, niårige
dreng Ren finder ved et tilfælde indgangen til Jutengai: en skjult parallelverden
befolket af magiske dyrevæsener. Her møder
Ren den store og temperamentsfulde bjørn Kumatetsu. Men en ond fare lurer ude i horisonten,
og snart må Ren vise sit værd.

Vaiana

Abzû
Sony playstation 4. Spil for
1 spiller. Tilladt fra 6 år.
I Abzû har du rollen som en
dykker, der tager på en fantastisk rejse ned i et ukendt
ocean blandt fisk, hvaler og
mystiske ruiner. En poetisk
oplevelse, hvor grafik og
lyd danner en smuk og indbydende ramme.

Aerea
Sony playstation 4. Spil for
1-4 spillere. Tilladt fra 6 år.
Rollespil. Fire musikalske
helte rejser ud i verden for

Instruktører: John Musker,
Ron Clements. Stemmer:
Clara Rygaard-Larsen, Kasper Leisner, Stig Rossen,
Grethe Mogensen, Kaya
Brüel, Tom Jensen, Benjamin Kitter, Trine Appel. 103
min. Engelsk tale, synkronisering på dansk. Tilladt fra 6 år.
Vaiana drages ud mod havet, og da den ellers
grønne ø visner, drager hun af sted mod sin fars
ordre. Hun vil opsøge halvguden Maui, og genskabe frodigheden på øerne, men det er ikke helt
nemt. Hun møder mange farer, og må overvinde
sin egen frygt og tvivl.

You're ugly too
Instruktør: Mark Noonan. Skuespillere: Aidan Gillen, Lauren Kinsella, George Pistereanu, Erika Sainte. 81 min. Engelsk tale, danske undertekster.
Tilladt for alle men frarådes børn under 7 år.

at finde 9 klassiske instrumenter, som skal bruges
som våben i kampen for at
samle deres ødelagte verden.

Atari flashback classics
Sony playstation 4. Spil for
1-2 spillere. Tilladt fra 6 år.
Arkadespil. Hop tilbage i tiden og hyg dig med massevis af klassiske arkadespil,
som du nu både kan spille
alene og med vennerne i
multiplayer. Spil dig til toppen af spillenes online leaderboards.
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Atelier Firis - the alchemist
and the mysterious journey

for at bekæmpe Chimeras. Men situationen er
desperat, og de har brug for hjælp. Tør du?

Sony playstation 4. Spil for
1 spiller. Tilladt fra 6 år.
Rollespil om pigen Firis
som forlader sin hjemby
for at udforske verden i et
år, for undervejs at blive en
bedre alkymist, og vende
hjem til sin eksamen.

Atelier Sophie - the alchemist
of the mysterious book
Sony playstation 4. Spil for 1 spiller. Tilladt fra 12
år.
Rollespil. Japansk rollespil der starter i en lille
hyggelig landsby, hvor den alkymi-studerende
pige Sophie har sit magiske værksted. En dag finder hun en mystisk bog, som både kan flyve og
snakke. Sophie skal genoprette bogens minder
og dens oprindelige menneskelige form.

Disgaea 5 - complete
Sony playstation 4. Spil for
1 spiller. Tilladt fra 6 år.
Rollespil. Japansk turbaseret RPG. Den onde dæmon
Void Dark og hans gigantiske hær har udslettet adskillige Netherworlds. Du
er helten Killia, som sammen med de slagne overlords skal få hævn over
Void Dark.

Digimon world - next order
Sony playstation 4. Spil for
1 spiller. Tilladt fra 12 år.
Rollespil. Du befinder dig
pludselig i den digitale Digiworld, hvor du skal rekruttere og hjælpe Digimon'erne med at bekæmpe de
onde Machinedramon.

Cladun returns - this is Sengoku
Sony playstation 4. Spil for
1 spiller. Tilladt fra 6 år.
Rollespil. I det mystiske
land Arcanus Cella er hvi-

Dirt 4
Sony playstation 4. Spil for

leløse sjæle fanget efter
en blodig borgerkrig i den
feudale Sengoku-periode
i Japans historie. Som en
eventyrer, der ikke husker sin egen baggrund, er
det din opgave at hjælpe sjælene videre, så de
kan blive reinkarneret.

1 spiller. Tilladt fra 6 år.
Racerspil. Sæt dig bag rattet i et af de mest realistiske og krævende rallyspil,
og skab din egen karriere
som professionel rally-kører.

Dark Rose Valkyrie

Dragon quest - heroes II

Sony playstation 4. Spil for
1 spiller. Tilladt fra 12 år.
Rollespil. Japan 1929. En
mystisk virus rammer mennesker, som bliver til uhyggelige og dødsensfarlige
skabninger ved navn Chimeras. Regeringen lukker
landet og sætter en speciel Valkyrie-enhed ind

Sony playstation 4. Spil for
1 spiller. Tilladt fra 12 år.
Actionspil. Kast dig ud i drabelige kampe mod monstre
og krigere i Seven Kingdoms,
når du skal forsøge at hindre, at rigerne kastes ud i en
altødelæggende krig efter
100 års fred. Spil med kendte figurer fra Dragon
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Quest-serien eller med nye helte. Samarbejd med
op til 3 af dine venner mod de blodtørstige horder
af monstre og krigere.

Farming simulator 18
New Nintendo 3DS; New
Nintendo 3DS XL; Nintendo 3DS; Nintendo 3DS XL;
Nintendo 2DS. Tilladt for
alle.
Simulationsspil. Er du vild
med store traktorer, køer og får? Her kan du prøve at have dit eget landbrug komplet med dyr,
maskiner og jord. Du starter fra bunden, og hvis
du er rigtig dygtig, så får du både overskud og
masser af sjov.

Le Tour de France - season 2017

Sony playstation 4. Spil for
1-2 spillere. Tilladt for alle.
Cykelløbspil. Her kan du
deltage i verdens største
cykelløb, Tour de France.
Bliv manager for et cykelhold og deltag på de hårde
etaper. Hvis du er dygtig
nok, kan du cykle ind i Paris i den gule førertrøje!

Micromachines - world series
Sony playstation 4. Spil for
1-4 spillere. Tilladt for alle.
Racerspil. Kør online eller
mod dine venner på køkkenborde, i køkkenhaver
og blandt en masse andet
legetøj. Onlinespil kræver
Plus-abonnement.

Flatout 4 - total insanity
Sony playstation 4. Spil for
1-8 spillere. Tilladt fra 12 år.
Racerspil. Sæt dig bag rattet i en racerbil og knus
modstanderne i en lang
række demolition racerløb. Kør modstanderen af
banen, knus dem mod banderne eller skub deres biler ind i forhindringer i
topfart. Vil du hellere have nogle mere konkrete
udfordringer, kan du kaste dig over spillets 12 minispil eller deltage online med PS4 Pro.

Kingdom hearts - HD I.5 + II.5 remix
Sony playstation 4. Spil for
1 spiller. Tilladt fra 6 år.
Rollespil.
Adventurespil.
Platformspil. De definitive
versioner af de 2 første spil
i "Kingdom Hearts"-sagaen, hvor du kan møde Anders And, Mickey Mouse,
Fedtmule og andre kendte figurer fra Disney i
et spændende eventyr sammen med figurer fra
"Final fantasy" .

MotoGP 17
Sony playstation 4. Spil for
1-2 spillere. Tilladt for alle.
Racerspil. Her kan du konkurrere på motorcykel i MotoGP
2017-sæsonen. Alle de rigtige kørere og baner er med i
spillet. Nu med forbedret AI
og grafik i 60 FPS. Prøv også
kræfter mod andre spillere i multiplayer. Op til 12
spillere online kan konkurere mod hinanden.

MXGP3 - the official
motocross videogame
Sony playstation 4. Spil for
1 spiller. Tilladt for alle.
Racerspil. Spænd styrthjelmen og vrid gashåndtaget i
bund og forbered dig på at
skulle håndtere uforudsigelige vejrforhold, når du skal
gå efter de fede trofæer på
alverdens motocrossbaner. Oplev alle de originale baner fra MXGP 2016-sæsonen og nu også
med 2-takters cykler.
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Naruto Shippuden - ultimate
ninja storm 4 - road to Boruto

Portal knights

Sony playstation 4. Spil for
1-2 spillere. Tilladt fra 12 år.
Actionspil. Kast dig ud i de
sidste og afgørende kampe
i den store ninja-krig. Vælg
dine spilkarakterer blandt
det hidtil største galleri i
serien. Spil solo eller mod
venner offline eller på nettet. Indeholder spillet,
samt alle udvidelsespakker inklusiv den nyudviklede udvidelsespakke Road to Boruto.

Sony playstation 4. Spil for
1-2 spillere. Tilladt fra 6 år.
Sandkassespil. Du er en
kriger, der har som mål at
genskabe freden i en fantasy-verden. Vælg mellem
sværdkæmper, bueskytte
og troldmand og gå på opdagelse, lav våben og udstyr, og få alle monstrene
ned med nakken. Spil med en kammerat på samme konsol eller spil op til fire sammen over nettet.
Det sidste kræver personligt Plus-abonnement .

Odin sphere – Leifthrasir

Puyo Puyo – Tetris

Sony playstation 4. Spil for
1 spiller. Tilladt fra 6 år.
Actionspil.
Platformspil.
En eventyrlig historie, som
er inspireret af figurer fra
nordisk mytologi, stemning
a la William Shakespeare
og fantasy-elementer fra
klassiske eventyr. Du spiller fem forskellelige helte, som i eventyr-verdenen Erion skal forhindre
Ragnarok.

Sony playstation 4. Spil for
1-4 spillere. Tilladt for alle.
Hovedbrudsspil. Minispil. Er
du vild med at spille Tetris?
Så er Puyo Puyo, Tetris lige
noget for dig. Her får du en
ny og spændende spiloplevelse i en sjov blanding af
de to populære spil.

Rime
Sony playstation 4. Spil for

Ping pong

1 spiller. Tilladt fra 6 år.
Platformspil. Hovedbrudsspil. Du er skibbruden på en
mystisk ø, og må løse gåder
for at åbne for øens mange
hemmeligheder.

Sony playstation 4. Spil for
1 spiller. Tilladt for alle.
Bordtennisspil. Bordtennis-simulation i VR. Træd
ind i den virtuelle sportshal
og spil bordtennis mod din
VR-modstander. Du kan
enten spille turnerings- eller enkeltkampe, eller du kan deltage i forskellige
arkademodes og konkurrere mod andre spilleres
topscore.

Rogue stormers
Sony playstation 4. Spil for
1-4 spillere. Tilladt fra 12 år.
Platformspil. Shooter. Actionspil. Et "run'n'gun"
actionspil hvor alle baner
opbygges efter et tilfældighedsprincip, så man aldrig
kommer til at spille den
samme bane 2 gange. Hvor lang tid kan du overleve i den fordømte by Ravensdale?
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Steep

Sony playstation 4. Spil for
1 spiller. Tilladt for alle.
Sportsspil. Simulation af
alpin ekstremsport, som
foregår i et online open
world-miljø. Her kan du kaste dig ud i halsbrækkende
ekstremsport. Vælg mellem
ski, snowboard, paraglider og wingsuit, og konkurrer mod andre spillere. Spillet kræver personligt
Plus-abonnement.

Touhou Genso Rondo - bullet ballet

World to the West

Sony playstation 4. Spil for
1 spiller. Tilladt fra 6 år.
Actionspil. Hovedbrudsspil.
Platformspil. 4 helte med
hver deres evner skal arbejde sammen om at finde
vejen gennem ældgamle
ruiner, løse gåder og genfinde ruinernes hemmeligheder.

Yonder - the cloud
catcher chronicles

Sony playstation 4. Spil for 1-2
spillere. Tilladt fra 12 år.
Arkadespil. Pigen Reimu
Hakurei bryder sig ikke om,
at antallet af gæster i Hakurei
templet er faldet, så hun drager ud for at finde grunden,
mens hun tæver alle, hun finder mistænkelige på sin vej.

Sony playstation 4. Spil for 1
spiller. Tilladt for alle.
Adventurespil. Gå på opdagelse på den magiske ø Gemea, hvor du kan hjælpe indbyggerne med at fjerne den
mystiske tåge, som er på øen.
Hjælp øboerne på Gemea
ved at deltage i aktiviteter som landbrug, håndværk,
madlavning mm. og få nye ressourcer til gengæld.

Unbox - Newbies adventure

Yooka-Laylee

Sony playstation 4. Spil for
1-4 spillere. Tilladt fra 6 år.

Sony playstation 4. Spil for
1-4 spillere. Tilladt fra 6 år.

Platformspil. Tag rollen
som den intelligente postpakke Newbie i kampen
mod det onde postselskab
Greaser Postal Service,
medens du ruller og hopper rundt. Spil mod op til 3 af vennerne med
spiltscreen.

Platformspil.
Vennerne
Yooka og Laylee må tage på
en lang rejse for at hjælpe
de små Pagies, før skurken
Capital B får fat på dem.

Valhalla Hills
Sony playstation 4. Spil for
1 spiller. Tilladt fra 6 år.
Simulationsspil. Strategispil. Som den nordiske gud
for byggeri må du hjælpe
dine vikinger med at samle
ære nok til at komme ind i
Valhalla.

Sublevel zero – redux
Sony playstation 4. Spil for
1 spiller. Tilladt fra 12 år.
Shooter. Universet er ved
at rive sig selv i stykker, og
en mystisk forladt rumstation lader til at være årsagen
til problemerne. I et rumskib skal spilleren trænge
ind på rumstationen for at redde universet.

42

Tales of Berseria

Sony playstation 4. Spil for
1-4 spillere. Tilladt fra 12 år.
Rollespil. Tag på et eventyr
blandt dæmoner og pirater i rollen som dæmonen
Velvet Crowe, som er på
et hævntogt mod den,
som har angrebet hendes
landsby og dræbt hendes storesøster og hendes
ufødte barn.

NYE BØGER I DEN
SLESVIGSKE SAMLING
FAGLITTERATUR
08.43 ARNÆS

08.265 S
ANDRESEN, HANS

Arnisser Geschichten: in
unser Herz geschrieben

Sydslesvigs danske
skoles historie
efter 1920

Arnis an der Schlei im Kreis
Schleswig-Flensburg
ist
nicht nur die kleinste Stadt
Deutschlands,
sondern
auch Handlungsort kleiner
und großer Geschichten,
die sich in den Aufzeichnungen der Bewohner finden lassen. Ungekünstelt im Ausdruck, geben sie ein
anschauliches Bild der Lebens- und Arbeitsbedingungen vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis
in die heutige Zeit.
Dieses Buch beschreibt ein lebendiges Arnis
über den Zeitraum von gut 200 Jahren und
fußt auf historischen Dokumenten, die von den
Autorinnen gesammelt und aufbereitet wurden.
Es „spricht“ in der Sprache seiner Zeit und lässt
die Vorfahren Arnisser Einwohner von ihrem Leben erzählen.

Kronologisk historie om de
danske skoler i Sydslesvig
fra opstarten i 1920'erne til
2000, samt en sammenfatning af 10 centrale temaer.
08.96

Faszination Wikinger:
ein Reiseführer
Die Wikinger faszinieren bis
heute durch die verschiedenen Facetten ihrer Kultur.
Sie sind Seefahrer und Siedler, Händler und Plünderer,
Krieger und Handwerker.
Das alles verbindende Element ist das Reisen. Der gut
recherchierte und reich bebilderte Reiseführer von Barbara Post und Stefan
Lipsky ist der perfekte Begleiter für Ihre eigenen
Entdeckungsfahrten zu den Wikingern.
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08.98

Drømmen om Afrika /
Der Traum von Afrika
Sønderjyderne og de
tyske kolonier
/ Die Schleswiger und die
deutschen Kolonien
Udgivet i forbindelse med
særudstillingen af samme
navn, som bliver vist på søfartsmuseet i Aabenraa fra
2. april til 1. maj 2018. Med
litteraturhenvisninger.

und Granit!) und einem Schloss am Wasser. Vom
ersten Sex-Shop der Welt, versteckten Bächen,
verschwundenen Straßenbahnen, wandernden
Gebäuden, neu entdeckten Kunstwerken und
einem Kibbuz, der zum Militärflughafen wurde!
Sie berichten aber auch von zu viel Wasser, zu
viel Schnee, Stadtbränden und Hexerei. All das
in einer und rund um eine Stadt, die von jeher
zwischen zwei Nationen stand: Dänemark und
Deutschland – und diese doch auch immer in sich
vereint hat und von beiden bereichert wurde.
46.4 VESTJYLLAND
NØRBAK, BRITT

111 steder på den
jyske vestkyst
som du skal se

08.99 * BRANDENBORG JENSEN, OLE

Landesgruppe Dänemark

NSDAPs
udlandsorganisation i
Danmark ca. 1932-1945
Om NSDAP og partiets
mange forgreninger og tilsluttede organisationer i
Danmark i perioden 19321945. Om organisations-og
ledelsesstruktur, omfanget
af hvervningen af medlemmer, partimedlemskabets udbredelse blandt den rigstyske befolkningsgruppe, samt NSDAPS betydning for det
folketyske mindretal i Sønderjylland og modtagelige danske kredse i København.
09.4 BAST, EVA-MARIA

Flensburger Geheimnisse
50 spannende
Geschichten aus der
Förderegion
Packende
Geschichten
aus der Vergangenheit
des Großraums Flensburg.
Manches ist amüsant, manches tragisch, anderes schlichtweg unglaublich. Die
Texte in diesem Buch erzählen von den Menschen, die all dies prägten und davon geprägt
wurden, von Flensburger Punkten (aus Bronze

Rejseguide med 111 ideer
til skæve og usædvanlige
steder at besøge på den
jyske vestkyst.

BIOGRAFIER &
SKØNLITTERATUR
99.4 BALL-HENNINGS, EMMY
HENNINGS, EMMY

Das Brandmal - Das ewige Lied
Zwei literarische Wiederentdeckungen über Frauenschicksale Anfang der
20er-Jahre, die ein Jahrhundert später nichts von
ihrer aufrüttelnden Wirkung eingebüßt haben.
Nach Erscheinen ihres
zweiten Romans »Das
Brandmal« im Jahr 1920
galt Hennings als eine der wichtigsten Schriftstellerinnen ihrer Generation. Heute liest sich der
Roman als eindringliches Zeugnis eines bedrängten Lebens, das an Aktualität nichts verloren hat.
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99.4 FREDERIK VII,
KONGE AF DANMARK
BUSCK, JENS GUNNI

99.4 STORM, THEODOR
LAAGE, KARL

Ernst Theodor Storm zum
200. Geburtstag

Frederik 7.:
grundlovens giver
Biografi over kong Frederik
VII (1808-1863). Han regerede Danmark fra 1848
til 1863 og indførte i 1849 den første grundlov
i Danmark.
99.4 FREDERIK VIII,
KONGE AF DANMARK
ROSENHEGN, BIRGITTE LOUISE PEITER

Frederik 8. og
dronning Lovisa:
det oversete
kongepar

Aufsätze,
Untersuchungen,
Dokumente
Karl Ernst Laage gilt weltweit als der Begründer
der modernen StormForschung. Mit 25 Dokumenten aus dem Leben
Theodor Storms und den
dazugehörigen Ergebnissen aus 5o Jahren Forschertätigkeit starten die
Storm-Gesellschaft und Karl Ernst Laage das
Festjahr aus Anlass des 200. Geburtstags des
Dichters.

Biografi over kong Frederik VIII (1843-1912) og
dronning Lovisa (1851-1926), der var på Danmarks trone i 6 år fra 1906 til 1912.

A-1 UTHAUG, MAREN

Og sådan blev det
En ung pige tvinges væk
fra sin samiske verden og
skal nu vokse op i Sønderjylland. Hele livet føler hun
sig fremmedgjort og tager
derfor som voksen tilbage

99.4 JOHANNSEN, GUSTAV, F. 1840
TOLSTRUP PETERSEN, KLAUS

Gustav Johannsen - og
moderniseringen af
danskheden i Sønderjylland
Biografi om politikeren Gustav Johannsen (18401901) som efter krigen i
1864 kæmper for de
dansksindede sønderjyder.
Belyser interne stridigheder i den danske bevægelse
i
1880'erne
og
1890'erne og den sproglige og kulturelle kamp, som sønderjyderne havde
for at holde fast i deres danske identitet.

til barndommens land for
at finde familien.
A 3 BERG, HENDRIK

Küstenfluch

Kriminalroman. Als ein
Orkan über Nordfriesland
hinwegfegt, taucht ein
rostiges Schiffswrack im
Wattenmeer auf – und
plötzlich häufen sich mysteriöse Todesfälle an der
Küste. Der Bauer Jessen ist eines der Opfer.
Doch war sein Tod ein Unfall oder Mord? Und
was hat es mit Jessens kleinem Neffen Jan auf
sich, der von furchtbaren Albträumen heimgesucht wird? Kommissar Theo Krumme ermittelt
zusammen mit einer jungen Kollegin und stößt

45

auf immer mehr Ungereimtheiten in der Familie.
Dann verschwindet Jan, der sich von dem Schiffswrack magisch angezogen fühlte – und seine
Spur führt direkt ins Watt ...
A 3 BERG, HENDRIK

Lügengrab

Kriminalroman. Nach einem anstrengenden Fall
sucht der Berliner Kommissar Krumme auf der
Hallig Hooge Ruhe und Zeit
zum Nachdenken. Auf der
Fähre lernt er Swantje kennen, die auf der Hallig aufgewachsen ist. Vor drei
Jahren verschwand ihr Verlobter auf rätselhafte
Weise – einen Tag vor der Hochzeit! Anders als
ihre Freunde glaubt Swantje an ein Verbrechen.
Nun kehrt sie zurück und will die Wahrheit über
ihre große Liebe herausfinden. Krumme versucht
zu helfen. Doch schon bald gerät er selbst in Lebensgefahr und entdeckt während einer dramatischen Sturmflut ein schreckliches Geheimnis.
Denn auf dem kleinen Eiland lauert das Böse ...

mitten auf der Landstraße und versperren den
Weg. Die Rocker zielen mit Pumpguns auf seinen
Audi A8. Eine Falle! Karniak schießt mit Tempo
210 voll auf die Motorräder. Ein Knall, Dunkelheit.
Kurze Zeit später taucht das Erpresserschreiben
bei der Frau des Superreichens auf. Forderung:
satte 1,5 Milliarden Euro. Die Kieler Kripo um
Kommissarin Kathrin van Busche übernimmt
die Ermittlungen. Zeitgleich erhält der Pinneberger Detektiv Alexei Gromow einen Auftrag
aus Hamburg, den 27 Jahre alten Sohn eines
Ehepaares zu suchen. Er wird seit einigen Tagen
vermisst. Es stellt sich heraus, dass der Sohn der
Kassenwart der Hamburger Rockergang Naked
Street Fighters ist. Lange ermitteln van Busche
und Gromow unabhängig voneinander, bis die
Verbindung der beiden Fälle klar wird. Und der
auktoriale Erzähler gibt zwischendurch Einblicke
in die Seele des Entführten. Im großen Finale
in Bredstedt bei Husum wird das Versteck der
Rocker vom LKA gestürmt, van Busche begibt
sich entgegen der Anweisung in Lebensgefahr.
Es fallen tödliche Schüsse ...
A-3 STEINHAUER,
FRANZISKA

A-3 FRÖHLICH, RÜDIGER
& HINRICHSEN, JÖRN

Fluch über
Rungholt:
historischer Roman

Gib Gas!: ein
Thriller von der
Waterkant

Motorräder sind beweglich. Die Kommissarin und
der Detektiv auch. Es geht
kreuz und quer durch
Norddeutschland - Kiel und Hamburg, aber auch
weite Teile Schleswig-Holsteins (Lübeck, Bredstedt bei Husum, Pinneberg), Fischland in Mecklenburg-Vorpommern, Hannover, Braunschweig
und Bremen. Vorhang auf für Burkhard Karniak,
den 5,9 Milliarden Euro schweren Unternehmer
aus Kiel. Er ist gerade auf dem Weg zu seinem
Anwalt, um eine feindliche Übernahme perfekt
zu machen, als in seinem Rückspiegel mehrere
Rocker auf Motorrädern auftauchen. Plötzlich
stehen weitere vier Harley-Davidson-Maschinen

Schon seit geraumer Zeit
beobachtet Pfarrer Roerd
Asmus die Irrwege seiner
Gemeinde mit Abscheu:
Prügeleien, Saufgelage und
Vergewaltigungen. An einem grauen Wintermorgen wird Arnft, einer der Torfsieder, in einem
Bottich tot aufgefunden. Zu erkennen ist er nur
noch an einer Tätowierung, die er sich vor vielen Jahren hatte stechen lassen. Der Mann hatte sich zuvor viele Feinde im Dorf gemacht. Die
Bürger von Rungholt, einer kleinen Nordseeinsel,
verdächtigen die Engelmacherin Silja.
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A 3 WEISS, SABINE

C-2 HEMINGWAY, ERNEST

Schwarze
Brandung:
Sylt-Krimi

De ole Mann
un de See

Ein stürmischer Morgen
auf Sylt. Am Strand vor
Westerland wird die Leiche einer jungen Frau gefunden, die offensichtlich
brutal ermordet wurde. Als Liv Lammers von der
Mordkommission Flensburg davon hört, gefriert
ihr das Blut in den Adern: Kurz zuvor hatte ihr
15-jähriger Neffe aus Sylt sie um Hilfe gebeten,
weil er seine Freundin vermisst. Handelt es sich
bei der Toten um Milena? Und wer hätte ihr etwas antun wollen? Liv, die vor Jahren mit ihrer
Sylter Familie und ihrer alten Heimat gebrochen
hat, wird mit dem Fall betraut. Zum ersten Mal
seit langer Zeit fährt sie wieder auf die Insel - und
ist schockiert darüber, wie sehr sie sich inzwischen verändert hat. Doch niemals hätte sie auch
nur geahnt, welch grauenvolle Abgründe sich
hinter der schillernden Urlaubsfassade auftun.

Eins der berühmtesten
Bücher der Literaturgeschichte Für diese Novelle
über einen elementaren
Kampf von Mensch und
Natur bekam Hemingway
den Pulitzerpreis und den
Literatur-Nobelpreis. Der kubanische Fischer
Santiago kämpft tagelang auf dem Meer mit
einem Riesenfisch, bis er ihn tötet. Wegen der
Wunden und der Qual, die der Marlin ihm zufügt,
entwickelt Santiago eine geistige Verbundenheit
und beginnt, den Fisch Bruder zu nennen. In der
dramatischen Auseinandersetzung erkennt und
akzeptiert der alte Mann seine eigenen Grenzen. "The Old Man and the Sea", hier erstmals
auf Niederdeutsch übersetzt, ist auch eine Parabel über Hemingways Kampf mit sich selbst als
Schriftsteller und als Mann.
C-2 MILNE, A.A.

De lütte PuhBoor Winnie

A 1 OHLANDT, NINA

Sturmläuten:
Nordsee-Krimi

"Winnie-the-Pooh" erzählt

Schleswig-Holstein, kurz
vor Weihnachten. Auf der
Halbinsel Holnis wird in einem hohlen Baumstamm
eine verweste Frauenleiche gefunden. Für Hauptkommissar John Benthien, den ermittelnden
Beamten, ist dieser Fall besonders, denn der
Baum mit der Leiche steht im Garten der Eltern
seiner Exfreundin Karin. Und es kommt noch
schlimmer: Ein paar Tage später wird Karin im
selben Garten erschlagen, und alle Hinweise
deuten ausgerechnet auf Benthien als Täter. Für
den Kommissar stehen zwei Dinge fest. Erstens:
Er ist unschuldig. Zweitens: Er wird den wahren
Mörder finden.

in zehn unabhängigen Kapiteln Geschichten von einem
"Bären von sehr geringem
Verstand". Er lebt im Hundertsechzig-Morgen-Wald, futtert gerne Honig,
singt lustige Lieder, ist gutmütig, etwas langsam
und vergesslich. Puhs bester Freund ist Ferkel
(Farken) ein ängstliches, niedliches Schweinchen.
Und dazu gehören: die altkluge Eule (Uhl), der depressive und schnell gelangweilte Esel (I-Ah), Kaninchen (Kaninken), mit harter Schale, aber weichem Kern, und die Kängurumutter (Kängu) mit
ihrem Jungen (Ruh). Und nicht zuletzt der kleine
Junge Christopher Robin, der ursprüngliche Adressat der Geschichten. Ja, dies ist sicherlich eins
der liebevollsten und berühmtesten Kinderbücher der Welt. Diese Neuausgabe füllt eine Lücke,
auf Platt war es lange vergriffen.
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