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NYE BØGER FOR VOKSNE
 FAGLITTERATUR

19.6393 KRISTENSEN, 
TRINE-MARIA
Få mere ud af (den 
tid du spilder på) 
sociale medier
Indhold: Personligheden 
(Temperamenter, typer og 
personlighed; De fem sto-
re personlighedstræk; Din 

private profil); Nærheden (Truer sociale medier 
dine nære relationer?; Sociale medier i familien; 
Dine nære venner); Venligheden (De overfladiske 
venskaber har stort potentiale; Hjælpsomhed, når 
krisen kradser); Fagligheden (Din professionelle 
profil; Dit faglige netværk og videndeling; Socia-
le medier på din arbejdsplads og i din branche; 
Faglighed i fritiden - aktivisme og interesser); Of-
fentligheden (Medier, politikere og kendisser på 
sociale medier; Når trolde lugter likes; Hvor meget 
vil du deltage i offentligheden på sociale medier?)

44.1 ØRNSTRUP, JØRN
Indtryk fra Østtyskland
En kulturhistorisk lystvan-
dring gennem fem byer
Indhold: Berlin; Lutherstadt Wittenberg; Leipzig; 
Weimar; Dresden.

79.71 SOLBAKKEN, STÅLE
Løvehjerte
Om den norske fodbold-
træner Ståle Solbakkens 
(f. 1968) karriere i især FC 
København, men også om 
de korte ophold i engelske 
Wolverhampton og tyske 
FC Köln.

81.51 LASSEN, ANNETTE
Islændingesaga-
ernes verden
Introduktion til sagalittera-
turen og dens tid i Island i 
1200-tallet. Forfatteren 
gør rede for forskellene i Is-
lands sagalitteratur, genre-
bestemmer de forskellige 

typer og placerer sagaerne som verdenslitteratur 
set i sammenhæng med andre litterære strøm-
ninger i middelalderens Europa fra omkring 
1200-tallet og frem.

90.1 HARARI, YUVAL 
NOAH
Homo Deus
En kort historie 
om i morgen
Forfatteren analyserer vo-
res nuværende kultur, etisk, 
kulturelt og teknologisk og 
opstiller et fremtidsscena-

rie for det 21. århundrede - fra hvordan vi over-
vinder døden, til hvordan vi skaber kunstig intelli-
gens - og han stiller det fundamentale spørgsmål: 
Hvor går mennesket hen herfra?

 KROP & SJÆL
37.2 Münster, Sofie

Kærlighed er ikke 
nok
Hvorfor forældre, der ru-
ster deres børn til mod-
stand, får gladere, stærke-
re og mere omsorgsfulde 
børn. Om hvordan forældre 
lærer deres børn at have 
det godt med både sig selv 

og andre, at takle svære situationer og aktivt at 
tage del i fællesskabet - i børnehaven, skolen og 
livet generelt. Alle råd er inddelt efter alder.
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61.16
Glæden med 
skeden
Alt du behøver at vide 
om dit underliv
Ved at kombinere medi-

cinsk viden med den nyeste forskning, giver for-
fatterne svar på alle de spørgsmål om kvindens 
underliv, som det ofte er vanskeligt at stille.

61.6422 VIKKELSØE, 
JYTTE
Derfor forelsker 
du dig aldrig i 
den forkerte
Om hvorfor vejen til det 
liv, du længes efter, altid 
går igennem jeres mest 
fastlåste konflikter

Elsker du din kæreste, men er træt af evindeli-
ge konflikter? Lær at håndtere uoverensstem-
melserne og at bruge hinanden til at hele sår fra 
barndommen.

 HUS, HAVE OG HJEM

63.59
Alle tiders kranse
Billedværk om hvordan 
man binder blomsterkran-
se. Romantiske og moder-
ne, store og små, nemme 
og sværre. Og med forskel-

lige teknikker. Ved alle kransene er der materi-
aleliste.

64.12 CHENG, MICKI
Mickis kager
Når det skal være 
rigtig hyggeligt
50 opskrifter på forskelli-
ge kager, gerne med et lille 
twist, så de fremstår lidt 

mere markante og anderledes end de klassiske 
opskrifter.

64.17 LØVBOM, METTE
SalatTøsen - kål 
hele året rundt
De lette, de fyldige, de 
festlige, de hurtige
Mere end 130 opskrifter 
med kål der er delt ind i fire 
kategorier. De lette, som 
er typiske hverdagssalater, 

de fyldige, der kan fungere som hele måltider i 
sig selv, de festlige, til f.eks. jul og nytår, og de 
hurtige, som er retter der er lige til at tage med 
på farten.

64.1022 HORN ANDER-
SEN, EMILIE
100 sydfranske 
fristelser: à la 
provençale
Indhold: Hors d'oeuvres; For-
retter; Salater; Tilbehør; Om-
eletter; Fisk & skaldyr; Kød & 
fjerkræ; Pizza & pasta.

64.64 CROSS, RUTH
Strik til hjemmet
Smukke og kreative 
projekter til dit hjem
Indhold: Basisstrik; Struk-
tur; Manipulation af ma-
sker; Mønsterkombinatio-

ner; Skræddersyet strik til dit hjem; Pynt og mere 
tekstur; Det basale.

64.64 DINGSØYR, 
CAMILLA
Urban strik: 
strik fra Lôkal
Indhold: Forklaringer; Swe-
atre; Cardigans; Monokro-
me-serien; Huer; Kjoler, 
nederdele, bukser og en 
badedragt; Kortærmede; 

Modeller til børn; Broderimønstre og diagrammer.
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64.64 DØLLNER, MARIE 
MØNSTER
Patentstrik
Indhold: Tips til patentstrik; 
Fejl og tabte masker; Op-
slagning; Aflukning; Indtag-
ninger; Udtagninger; Sno-
ninger; Tofarvet patent.

64.64 HØXBRO, VIVIAN
Strik danske 
stjernetrøjer
200 mønstre fra 200 
år gamle kvindetrøjer
Historisk strikkebog med 
fokus på stjernemønstre 
strikket i ensfarvet garn.

64.64 SEYFARTH, 
CHRISTEL
Fanøstrik: ud over 
horisonten: 2017
Strikkeopskrifter på trøjer, 
sjaler og huer med inspira-
tion fra Fanøs gamle folke-
dragter og søfartskultur.

64.65 ABBONDIO, SARAH
Hæklede kaktusser
16 opskrifter på hæklede 
kaktusser, som alle er in-
spireret af virkelige kaktu-
sarter, men som hverken 
stikker eller skal vandes.

64.66 BROWN, PAULINE
Håndbog i 
broderiteknikker
Vejviser til 240 sting, alle 
vist med billeder og tegnin-
ger. På omslaget: En ene-

stående vejviser til de mest kendte og elskede 
broderiteknikker med illustrationer af både klas-
siske og eksperimenterende arbejder til inspi-
ration. Indhold: Broderiteknikker; Broderisting; 

Stramajbroderi; Talt broderi; Metal broderi; Ma-
skinbroderi;  Applikation; Quilt; Andre teknikker; 
Motiver.

68.07
Kreativ med Ikea
Ideer til hvordan man kan 
tage udgangspunkt i Ikeas 
produkter og forvandle 
dem til unikke og person-
lige møbler. På omslaget: 
70 projekter du selv kan 
bygge.

69.35 THORSTENSEN, 
OLE
En tømrers dagbog
Ombygningen af en uud-
nyttet tagetage i Oslo føl-
ges, lige fra de indledende 
møder over selve bygge-
processen til det endelige 
byggeri overdrages og god-
kendes.

71.963
Havebyen
Havebyer i Danmark, 
England og Tyskland før, 
nu - og i fremtiden?
Indhold: Hvad er en have-

by?; Havebyen i Danmark; Havebyerne i det øv-
rige Norden; Havebyer i København; Havebyer i 
Odense; Havebyer i det øvrige Danmark; Have-
byer i England; Havebyer i Tyskland; Havebyernes 
haver - mellem pryd og -; Havebyen - ligheder og 
forskelle; Havebyen i dag - og i fremtiden.
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 HISTORIE

97.931 ALEKSIJEVITJ, 
SVETLANA
De sidste vidner
Hundrede børneuegnede 
barndomshistorier
Interviews med hundrede 
mænd og kvinder om de-
res oplevelser som børn 
i Sovjetunionen under 2. 
verdenskrig.

 ROMANER

ANDERSEN, VITA 
Indigo: roman om 
en barndom
Selvbiografisk roman om 
pigen Vita, der vokser op i 
København i 1940'erne og 
1950'erne som barn af en 
enlig mor, der er psykisk 
ustabil. Igen og igen bliver 
hun svigtet af moderen og 

må i lange perioder bo på børnehjem, hos fami-
liemedlemmer eller tilfældige mennesker.

ARCHER, JEFFREY 
En velbevaret 
hemmelighed
London, 1945. Englands 
befolkning holder vejret, 
mens Overhuset voterer 
om det er Harry eller Gi-
les, der er den retmæssige 
arving til Barrington Ship-

ping Line. Harry vender tilbage til Amerika for at 
promovere sin nyeste roman, mens Emma leder 
efter en lille forsvunden pige, hvis sande identitet 
for alt i verden skal holdes hemmelig.

BACKMAN, FREDRIK
Bjørneby: roman
Velkommen til Bjørneby; 
en by med sne og is og 
mørke og arbejdsløshed. 
Velkommen til byens is-
hockey-klub; byens hjerte-
blod og dens eksistensbe-
rettigelse. En fortælling om 

drømme, kampe, sammenhold og loyalitet, men 
også fortællingen om en voldtægt, der ændrer 
en hel by.

BERGSVEINN BIRGISSON
Et landskab er 
aldrig tåbeligt: 
roman
Halldors liv er gået i stå i en 
fiskerflække i det nordlige 
Island.

BLÆDEL, SARA
Ilkas arv
Danske Ilka Nichols Jensen 
er i USA for at afvikle sin 
forsvundne og nu afdøde 
fars fallitbo af et bede-
mandsfirma. Ingen vil rigtig 
fortælle hende, hvordan 
tingene hænger sammen, 
så Ilka må prøve sig frem på 

den hårde måde. Nogen vil hende det bestemt 
ikke godt. Trilogien om Ilka, 2. bind.

COLE, DANIEL
Kludedukken
Krimi. Seks forskellige lig-
dele udgør et sirligt sam-
mensat kludedukkelig. Kri-
minalassistent Wolf bliver 
sat på sagen, men tiden er 
knap, da morderen sender 
en yderligere dødsliste. 

Seks personer er på listen, den sjette er Wolf 
selv.
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COLLING NIELSEN, 
KASPAR
Det europæiske 
forår
Fremtidsroman af filosofisk 
og fabulerende tilsnit om et 
samfundseksperiment, hvor 
en familie vil bidrage til ska-
belsen af et idealsamfund på 
basis af det bedste fra natu-

ren og nye teknologiske landvindinger. Men frem-
skridtstro og idealer udfordres af individualiteten.

DAVIDSEN, LEIF
Ravnens Rede: en 
gotisk fortælling
Susanne Carlsen er en ar-
bejdsløs journalist, der får 
et meget favorabelt tilbud 
om at føre pennen på en 
ex-kærestes selvbiografi. 
Han er blevet stenrig og 

har eget slot på egen ø i Frankrig, men slottet 
rummer uhyggelige hemmeligheder.

EMMICH, VAL
Fordele og 
ulemper ved at 
huske: roman
Gavin søger tilflugt hos 
nogle venner, da hans part-
ner dør. Her møder han 
den tiårige Joan hvis foto-
grafiske hukommelse næ-
sten kan vække minderne 
om Sydney til live igen.

GRUE, ANNA
De voksnes rækker
Vittoria og Conny lever 
hver deres meget forskel-
lige liv, indtil Conny bliver 
gravid. Vittoria skal forhol-
de sig til ikke at kunne bli-
ve gravid og til Connys og 

Ejnars tidligere forhold. Vittorias papdatter Helle, 
kommer i puberteten og det forandrer hende.

GUILLOU, JAN
1968
Som nyuddannet jurist 
med politisk engagement 
har Eric Letang i 1968 
travlt med at passe sit job 
som advokatfuldmægtig 
i Stockholm og diskute-
re Vietnamkrigen. Tidens 

strømninger synes dog ikke at påvirke resten af 
hans familie synderligt.

HANSEN, ERIK FOSNES
Et hummerliv: 
roman
På grænsen til voksenlivet 
bliver 14-årige Sedd kastet 
ind i en række dramatiske 
begivenheder på bedste-
forældrenes højfjeldshotel 
i Norge.

HOLM, LASSE
Lodbrogsønnernes 
hævn: roman
Da vikingen Ragnar Lod-
brog dør i saxernes vare-
tægt i 866, drager hans 
sønner på hævntogt, og 
snart står slagmarken og 
intrigerne i lys lue.

JENSEN, MARTIN
Overleveren
Vikingekongen Knud den 
Store, der også er kon-
ge af England, beder på 
sit dødsleje sin edsvorne 
mand thegn Halfdan om 
at opsøge jarlen af Essex. 

Magtkampen om, hvem der nu skal være konge 
kan begynde. Tiden er 1035-66.
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JÜRGENSEN, DENNIS
Marcherende myrer
Krimi. En mand findes død, 
dræbt af 125.000 blodtør-
stige hærmyrer. En dansker 
løslades efter 30 år i spansk 
fængsel, og efterforsk-
ningslederen Roland Triel 

må stadig se sig og sine nærmeste forfulgt af den 
vanvittige androgyne person, Inge Renee Janné.

LAGERCRANTZ, DAVID
Manden der søgte 
sin skygge
Krimi. Selv fra fængslet lyk-
kes det Lisbeth Salander 
at grave i den fortid, som 
gemmer på så mange hem-
meligheder, og med Mikael 
Blomkvists hjælp kommer 

hun på sporet af en enhed, der forsker i arv og 
miljø ved at skille tvillinger som hende selv og sø-
steren Camilla.

LARSEN, MICHAEL
Dødens kode
Krimi. Drabsafdelingens Jan 
Folmer er tilbage på Ærø, 
hvor en 14-årig pige er ble-
vet myrdet under bestialske 
forhold. Sagen viser sig at 
have tråde tilbage til en tidli-
gere drabssag på Ærø. Men 

fandt den i det hele taget sin rette løsning?

LE CARRÉ, JOHN
Spioners arv
Den tidligere efterret-
ningsofficer 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.

MARSTRAND-JØRGEN-
SEN, ANNE LISE
Sorgens grundstof: 
roman
Roman om forfølgelse og 
folkedrab i Europa fra Wie-
nerkongressen i 1814 gen-
nem det 20. århundredes 
storpolitiske begivenheder 
og krige. Jødiske  Ben, ar-

menske Hanob og slaveefterkommeren Grace er 
via et magisk muldvarpeskind nærmest udøde-
lige, og de bliver vidner til de voldsomme begi-
venheder.

Mord på din ferie
Krimifortællinger fra 
forfatternes feriesteder
Kriminoveller. Der er dejli-
ge ferieområder Danmark. 
Og der er mord. Seks dan-
ske kriminoveller om for-
brydelser på forfatternes 
foretrukne feriesteder.

OMAR, SARA
Dødevaskeren: 
roman
Frmesk er barn i Kurdistan 
og voksen i Danmark, og 
bogen følger hende begge 
steder. Uanset geografisk 
placering er fællesnævne-
ren dog, at hun lever et liv 

i undertrykkelse og vold - alene fordi hun er af 
hunkøn.

PALMEN, CONNIE
Du sagde det selv
Roman om digterne Sylvia 
Plath og Ted Hughes' 
stormfulde ægteskab, for-
talt med Hughes' stemme.

8
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SEMPLE, MARIA
I dag skal det 
være: roman
Eleanor Flood er midt i en 
livskrise. Hendes søn pjæk-
ker og hendes mand, Joe, 
opfører sig mærkeligt. Hun 
lover sig selv, at hun vil til 
at være mere nærværende 
overfor sin familie - men så 
en dag forsvinder Joe.

TJALVE, MARGRETHE
Iseskrog: roman
Gertrud Rask (1673-1735) 
er gift med Hans Egede 
(1686-1758), der i 1721 
rejser til Grønland med sin 
familie for at missionere. 
Hendes liv udfolder sig her, 
med inuitter og sømænd 
og manges skæbne i hæn-
derne.

WASSMO, HERBJØRG
Den der ser
Dina er død og familien skal 
nu leve videre med deres 
tab. Værst er det for Dinas 
barnebarn Karna, der stop-
per med at tale og til sidst 
indlægges på et sindssyge-
hospital i København. Men 

også Anna og Benjamin, Dinas søn og svigerdat-
ter, mister hinanden af syne i det efterfølgende 
sorgarbejde og bekymringerne om Karna.

 BIOGRAFIER

99.4 ANCHER MICHAEL
MEJER ANTONSEN, INGE
Et kunstnerhjem
Gennemgang af kunstner-
parret Anna og Michael 
Anchers bolig i perioden 
1880-1935. På baggrund af 

kildematerialer gennemgås oplysninger om hus, 
have, kunstværker og indbo.

99.4 BLIXEN KAREN

JUHL, MARIANNE
Karen Blixen 
i billeder
Karen Blixens (1885-1962) 
begivenhedsrige liv fortæl-

les gennem knap 200 fotografier, hvoraf mange 
aldrig tidligere har været offentliggjort.

99.4 DAHL LISBET
DAHL, LISBET
Undskyld, jeg 
blander mig
Skuespilleren og revydirek-
tøren Lisbet Dahl (f. 1946) 
fortæller om de mere end 
50 år på de skrå brædder, 
og om privatlivets dramati-
ske op- og nedture.

99.4 FALCH MICHAEL
FALCH, MICHAEL
Til grænsen: ung-
domserindringer
Michael Falch (f. 1956) for-
tæller om sine ungdomsår, 
der både var fyldt med nye 
oplevelser og mennesker, 
men også kriser og et hjem 
med en alkoholiseret og 

utilregnelig far. Falch bor i Tønder langt fra Kø-
benhavn, men ungdomsoprøret når også provin-
sen i 1970'erne.

9
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99.4 FREDERIK KRON-
PRINS AF DANMARK
ANDERSEN, JENS
Under bjælken
Et portræt af 
Kronprins Frederik
Man følger Kronprins Fre-
derik (f. 1968) fra fødslen 
på Rigshospitalet og frem 

til det moderne familieliv med Mary på Amali-
enborg. Bogen er baseret på samtaler med Dan-
marks kommende konge samt en lang række 
interviews med hans hustru, bror, forældre og 
private venner.

99.4 KLØVEDAL TROELS
KLØVEDAL, TROELS
Alle mine morgener 
på jorden
Mit autodidakte liv
Kaptajnen og forfatteren 
Troels Kløvedals (f. 1943) 
erindringer om sit liv, sin 

familie, sin barndom og ungdom og om alle sine 
rejser med Nordkaperen. Om glæde og taknem-
mlighed over et mangfoldigt liv på trods af den 
livstruende sygdom als.

99.94 ROMANOV 
FYRSTEHUS
MONTEFIORE, SI-
MON SEBAG
Huset Romanov: 
1613-1918
Om fyrstehuset Romanov, 
der regerede i Rusland i 
300 år frem til revolutio-
nen i 1917.

 FILM FOR VOKSNE  PÅ DVD

Kings Bay
Instruktør: Stig Svendsen. 
Medvirkende: Erik Hivju, 
Jørgen Langhelle og An-
ders Wang m.fl. Spilletid: 
94 min. Tilladt fra 16 år.
På avisen Nordlys i Tromsø 
kommer journalisten Har-
rieth Hansen i besiddelse 

af russiske spolebånd, der omhandler en diplo-
matsamtale, som et år før mineulykken på Sval-
bard i 1962 advarer om, at en sådan kan finde 
sted! Kold krig og varme oliemilliarder er en farlig 
cocktail!

La La Land
Instruktør: Damien Chazel-
le. Medvirkende: Ryan Go-
sling, Emma Stone, John 
Legend, Callie Hernandez 
m.fl. Spilletid: 126 min. Til-
ladt for alle.
Mia er servitrice i Hol-
lywood. Ved siden af arbej-

der hun hårdt på at realisere sine skuespildrøm-
me. Da hun møder pianisten Sebastian, bliver 
Mia ført ind i en helt ny verden af jazz, magi og 
romantik. De elskende inspirerer hinanden til at 
forfølge deres kunstneriske ambitioner. Men kan 
kabalen med både kærlighed og karriere mon gå 
op?

Miraklet på 
Hudsonfloden
Instruktør: Clint Eastwood. 
Medvirkende: Tom Hanks, 
Aaron Eckhart, Laura Lin-
ney, Anna Gunn m.fl. Spille-
tid: 96 min. Tilladt for børn 
over 11 år.
Piloten Chesley Sullenber-

ger nødlandede i 2009 et passagerfly på Hud-
sonfloden i New York efter flyet blev ramt af en 
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flok fugle, der fik begge flyets motorer til at stå 
af. Han blev udnævnt til helt, men alligevel stille-
de efterforskningen spørgsmål ved dette.

Paterson
Instruktør: Jim Jarmusch. 
Medvirkende: Adam Driver, 
Golshifteh Farahani, Barry 
Shabaka Henley, Chasten 
Harmon m.fl. Spilletid: 118 
min. Tilladt for alle.
Paterson er en buschauffør 

der lever et stille og roligt liv sammen med sin kone 
og deres hund. Vi følger ham en tilfældig uge, hvor 
han hver dag tager på arbejde, lytter til sin kone der 
konstant er på jagt efter nye projekter, lufter hun-
den og drikker en øl på den samme bar. Desuden 
skriver Paterson små digte i sin notesbog.

Sameblod
Instruktør: Amanda Kernell. 
Medvirkende: Lene Cecilia 
Sparrok, Maj-Doris Rimpi, 
Mia Erika Sparrok, Julius 
Fleischanderl. Spilletid: 110 
min. Tilladt fra 16 år.
Filmen følger en same-pi-

ges skæbne fra racisme og racehygiejne i 1930-
erne til identiteten som svensk kvinde, og til hun 
igen søger sin oprindelige kultur.

Snowden
Instruktør: Oliver Sto-
ne. Medvirkende: Joseph 
Gordon-Levitt, Shailene 
Woodley, Melissa Leo, 
Zachary Quinto m.fl. Spille-
tid: 135 min. Tilladt fra 6 år.
Edward Snowden vil gerne 

tjene sit land og søger derfor ind hos CIA, hvor 
hans nærmest virtuose behandling af compu-
tersystemer hurtigt fører ham mod betroede 
stillinger med ansvar for USAs sikkerhed. Men 
også ind i en gråzone med ulovlig overvågning af 
uskyldige borgere!

 NYE KONSOLSPIL

A.O.T. - wings of 
freedom
Playstation 4. Spil for 1 spil-
ler. PEGI-mærkning: 18.
Actionspil. Titans, der er 
kæmpe menneskelignen-
de væsener, har fordrevet 

menneskeden til en sidste bastion. Gemt bag 
tykke mure har de sidste overlevende forskanset 
sig, men pludselig bryder en ny Titan igennem og 
kampen for overlevelse begynder. Forrest i kam-
pen er tre venner, der med deres special udstyr 
kan svæve, klatre og angribe.

Battle chasers – 
nightwar
Playstation 4. Spil for 1 spil-
ler. PEGI-mærkning: 16.
Rollespil. Actionspil. Vælg 
dine 3 helte og udstyr dem 
med det rette udstyr og de 

rigtige egenskaber inden du begiver dig ud i de 
farefulde dungeons i The Lost Continent.

Call of duty – WWII
Playstation 4. Spil for 1-2 
spillere. PEGI-mærkning: 
18.
Shooter. FPS. Ronald 
"Red" Daniels ankommer 
til D-Dag med ønsket om at 

overleve længe nok til at nå hjem til sin kæreste, 
og håbet om at kunne leve op til sin storebror 
Pauls eftermæle.

Dungeons III
Playstation 4. Spil for 1 spil-
ler. PEGI-mærkning: 16.
Strategispil. Endnu en gang 
er der underjordiske Dun-
geons at bygge, minons at 
pine og masser af Godhed 

at udrydde. Som ond Hersker er ens arbejde al-
drig færdigt.
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Dynasty warriors 8 
- xtreme legends
Playstation 4. Spil for 1-2 
spillere. PEGI-mærkning: 16.
Actionspil. Dynasty Warrio-
rs 8 inklusive tillægspakken 
Xtreme Legends med hi-
storien om General Lü Bu, 

kan nu nydes på Playstation 4. Du kan nu vælge 
mellem 82 forskellige figurer i over 200 forskel-
lige slag fra middelalderens Kina. De forskellige 
figurer har hver deres unikke combo'er i de dra-
belige sværdkampe. Mulighed for online-spil og 
co-op med 2 spillere på samme Playstation eller 
PS Vita.

Friday the 13th - 
the game
Playstation 4. Spil for 1 spil-
ler. PEGI-mærkning: 18.
Shooters. Tag rollen som 
den berygtede massemor-
der Jason Voorheer og gå 

efter dem der jager dig eller rollen som Coun-
selor, som skal forsøge at undslippe morderens 
kløer.

Inside + Limbo
Playstation 4. Spil for 1 spil-
ler. PEGI-mærkning: 18.
Platformspil. Her kan du 
spille de to prisvindende 
puzzle-platformspil Inside 
(2016) og Limbo (2010) 

fra det danske spilfirma Playdead. Begge spil by-
der på banedesign i topklasse og smuk og stem-
ningsfuld grafik.

Sine Mora EX
Playstation 4. Spil for 1-2 
spillere. PEGI-mærkning: 16.
Shooter. Tag plads i cock-
pittet i en sidescroller, hvor 
du skal undgå at blive ramt 
samtidig med at du selv får 

ram på fjenderne. Du skal være hurtig på aftræk-
keren, da du kun har begrænset tid til at klare 
hver sektion.

Star wars - 
battlefront II
Playstation 4. Spil for 1-2 
spillere. PEGI-mærkning: 16.
Shooter. Spil ikoniske kam-
pe eller oplev nye dele af 
den officielle Star Wars 
Saga.

The evil within 2
Playstation 4. Spil for 1 spil-
ler. PEGI-mærkning: 18.
Actionspil. Survival horror. 
Sebastian Castellanos, ho-
vedpersonen fra seriens 
første spil, er igen midt-

punkt i en uhyggelig og blodig horror-fortæl-
ling. Denne gang må han træde ind i et grotesk 
og overnaturligt parallelunivers, hvor hans døde 
datter holdes fanget.

The hunter - call of 
the wild
Playstation 4. Spil for 1 spil-
ler. PEGI-mærkning: 16.
Shooter. Simulationsspil. 
Jagt-simulation. Grib din 
riffel og tag på jagt efter 

rådyr og andet vildt i naturparkerne Hirschfel-
den og Layton Lake. Saml jagttrofæer og optjen 
points, som kan bruges til opgradering af udstyr. 
Mulighed for multiplayer, hvor op til 8 spillere kan 
gå på jagt sammen.

Wolfenstein II - the 
new colossus
Playstation 4. Spil for 1 spil-
ler. PEGI-mærkning: 18.
Shooter. Selvom Deaths-
head er død er kampen for 
at befri verden fra nazister-
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ne langt fra forbi. "B.J." Blazkowicz tager nu kam-
pen op mod nazisterne og deres super soldater 
i USA, der i 1961 stadig er i nazisternes jerngreb.

 NYT I MUSIKAFDELINGEN

78.7931
First 50 jazz 
standards you 
should play on 
the piano
For klaver med underlagt 
tekst og becifring.

78.794 DYLAN, BOB
Bootleg songbook
Piano, voice and guitar
For sangstemme og klaver 
med becifring (med guitar-
greb). På omslaget: 35 su-
perb songs, newly transcri-
bed and arranged for piano, 
voice and guitar.

78.794 LORDE
Melodrama
For sangstemme og klaver 
med becifring (med guitar-
greb). Sangene fra album-
met: Melodrama.

78.794 MCCARTNEY, 
PAUL
Pure McCartney
Piano, vocal, guitar
For sangstemme og klaver 
med becifring (med guitar-
greb). Sange fra cd-sættet: 
Pure McCartney.

80.8 WINTHER-JOHN, 
MARCUS
Skriv hits & 
sælg dem
Kreativ på den 
kommercielle måde
Skriv hits og sælg dem er 
Marcus Winther-Johns 
guldkorn og erfaringer 

samlet gennem de seneste 15 år som professi-
onel sangskriver for danske og internationale 
artister fra Tim Christensen, Sanne Salomonsen 
over X-factor og Grand Prix vindere til Japanske 
boybands. Bogen er opdelt i to dele: En kreativ 
og en kommerciel – for begge områder skal med, 
hvis du skal leve af at være sangskriver. Du får 
massevis af værktøjer, eksempler og en playliste 
til hvert kapitel så du kommer helt ind under hu-
den på et vaskeægte hit. Efterfølgende fortæller 
bogen hvordan et hit finder vej til en artist og en 
udgivelse.

99.4 BROWN JAMES F. 
1933 
MCBRIDE, JAMES
På sporet af James 
Brown og den 
amerikanske soul
Om soulsangeren James 
Browns (f. 1933) liv og kar-
riere, og hvordan han fik be-

tydning for både musikhistorien og den kulturelle 
og politiske udvikling i den sorte befolkning i USA.

99.4 COLLINS PHIL
COLLINS, PHIL
Ikke død endnu
Musikeren og sangeren, 
Phil Collins (f. 1951), fortæl-
ler om privatlivets og karri-
erens op- og nedture, både 
i bandet "Genesis" og som 

soloartist. En karriere der også har kastet flere 
filmroller af sig.
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99.4 DICKINSON BRUCE
DICKINSON, BRUCE
Bruce Dickinson 
- en selvbiografi
Rocksangeren Bruce Dick-
inson beretter om sin 
musiske karriere fra den 
spæde start med bands 
som Speed, over en del-
vis succes med Samson til 

gennembruddet med Iron Maiden. Om succesen, 
interne stridigheder, solokarrieren og kampen 
mod kræft på stemmebåndet.

99.4 DICKOW TINA
DICKOW, TINA
Tæl til Tina
Sangerinden Tina Dickow 
(f. 1977) fortæller om sit liv 
med og midt i musikken fra 
den spæde start ved klave-
ret i Åbyhøj til de store in-

ternationale scener, fra kunstnerlivet i London til 
familielivet på Island.

99.4 JONES TOM F. 1940
JONES, TOM
Tom Jones – 
selvbiografi
Den walisiske popsanger 
Tom Jones (f. 1940) ser 
tilbage på en karriere, der 
spænder over seks årtier.

99.4 MUHL LARS
MUHL, LARS
Drengen der gav 
den blinde sine øjne
En livsrejse gennem 
et halvt århundrede
Multikunstneren Lars Muhl 
(f. 1950) fortæller om sit 

liv, sine spirituelle oplevelser og sin karriere samt 
om de mennesker, der har inspireret ham. Med 
sangtekster og digte.

99.4 PEDERSEN IVAN F. 
1950
PEDERSEN, IVAN
Med hjertet udenpå
Sangeren og komponisten, 
Ivan Pedersen (f. 1950), 
fortæller om sin karriere 
som soloartist og i forskelli-
ge bands, heriblandt Laban 

og Backseat. Med baggrund i et stærkt musikpo-
litisk engagement, bl.a. som formand for Danske 
Populær Autorer, giver han desuden et ærligt 
indblik i musikbranchen.

99.4 POP IGGY
POULSEN, JAN
Iggy Pop: en 
overlever
Om rockmusikkens evige 
rebel, Iggy Pop (f. 1947). 
Fra barndom over ungdom 
til tiden med The Stooges, 
solokarrieren og det lange 

venskab med David Bowie (1947-2016). Efter 
at have rundet de 70 år i 2017 er han still going 
strong.

99.4 SIMON PAUL
CARLIN, PETER AMES
Paul Simon: biografi
Om musikeren og menne-
sket Paul Simon (f. 1941), 
og de store op- og nedture 
siden gennembrudet med 
nummeret "The sound of 
silence" midt i 1960'erne 
med vennen Art Garfunkel 
(f. 1941).
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 NYE CD'ER

ET INSTRUMENT

LANG, LANG
Romance
"Sony Classical has 
brought together 
the most beautiful 
and romantic piano 
works recorded by 
Lang Lang to create 

Romance. ... Every track is well-known and a joy 
to listen to - from Liszt's "Liebestraum", Schu-
bert's "Ave Maria", Tchaikovsky's "Dance of the 
sugar plum fairy", Bach's "Air on the G string" 
and Chopin's most relaxing Nocturnes & Etudes". 
[prestoclassical.co.uk. - 2017]

FOLKEMUSIK

DEN DANSKE 
STRYGEKVARTET
Last leaf
"Folkemusikken, som 
de fire dyrker ved si-
den af den klassiske, 
er hjertelig, til tider 
intet mindre end ma-

gisk forløst på 'Last leaf', som violinisten Rune 
Tonsgaard sætter i gang på et stueorgel med no-
get, der lyder næsten som salmen 'Den yndigste 
rose er funden'". [Thomas Michelsen, Politiken, 
]

DREAMERS' CIRCUS
Rooftop 
sessions
"Det er den mest 
fabelagtige fore-
stillingskraft og det 
mest dirrende nær-

vær, der er på spil, når Dreamers' Circus fornyer 
folkemusikken på Rooftop Sessions". [Emil Eg-
gert Scherrebeck, Information. - 2017-12-01]

FOWLIS, JULIE
Alterum
"Unusually beautiful, 
with a very thera-
peutic and calming 
shroud that gently 
ushers the demons 
away after a hard 

day". [Colin Irwin, fRoots, ]

PHØNIX
Groovy 
guzheng
"Samarbejdet mel-
lem kvartetten 
Phønix og den kine-
siske Guzheng-spil-

ler Sangka har nu udviklet sig til et album med 
ni numre. Det er et spændende album med ca. 
38 minutters spilletid, hvor traditionelle danske 
folkemusiktraditioner bliver gradbøjet og får et 
kinesisk snit over sig. Der er også plads til flere 
kinesiske og kinesisk-inspirerede numre, så det 
hele forenes i en musikalsk smeltedigel med 
største naturlighed". [Per Dyrholm, rootszone.
dk. - 2017-09-21]

JAZZ

BOLLANI, STEFANO
Jazz at Berlin 
Philharmonic 
VIII
"This kind of big, ce-
lebrity concert with 
a grand sense of 
occasion and some 

kind of contrived overarching theme can, in sub-
sequent recording, leave one responding: "Hmm, 
maybe you had to be there". But when it works, 
one's response changes to: "Damn! I wish I'd 
been there!" This album is definitely worthy of 
the latter response".  [Peter Bacon, londonjazz-
news.com. - 2017-11-09]
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EEG, SINNE
Dreams
"Sinne Eeg tillader 
sig på befriende vis 
at være politisk på sit 
nye album, der swin-
ger som bare pokker 

... En mesterligt velspillet plade, der demonstre-
rer, at Sinne Eeg hører til blandt de ypperste 
jazzsangerinder, vi har". [Henrik Palle, Politiken. 
- 2017-11-03, ]

LANDGREN, NILS
Unbreakable
"Jeg har aldrig været 
dedikeret fan af den 
lidt samlebåndsag-
tige og stive R&B-
jazz-funk, [Landgren] 

og gutterne disker op med. Musikken er tæt og 
stram som en god røv i jeans, men vil sjældent 
mere end sætte lidt gang i grillfesterne henover 
sommeren ... Vores danske pendant, soul-funk-
bandet Blast, [kan få mig hurtigere] ud på gulvet 
end svenskerne her, der på dette punkt virker lidt 
tunge i rumpetten". [Brian Petro, Jazz special. - 
Nr. 157 (2017)]

RYPDAL, TERJE
Sky music - a 
tribute to 
Terje Rypdal
"Norske gitarister 
i usedvanlig friskt 
samspill med noen 
utenlandske kolleger, 

og verdens tøffeste komp ... Her har man, i stedet 
for å «planke» originalene, gjort sine egne vers-
joner av Rypdals komposisjoner, og skapt dem 
om på ny. Og med dette «holdet» av musikere, 
så kan man ikke annet enn bøye seg i støvet over 
resultatet. Hele herligheten er produsert av Hen-
ry Kaiser, og en bedre mann til denne jobben, er 
det nok vanskelig å finne!". [Jan Granlie, salt pea-
nuts. - 2017-09-01]

TERRIS, MIMI
Den stora 
skalan
"Den svenske 
jazzsangerinde, Mimi 
Terris, er det nye 
dyr i den svenske 
åbenbaring. Hun er 

den naturlige arvtager efter koryfæer som Alice 
Babs og Monica Zetterlund: en sangerinde, der 
reelt kan kombinere den retrospektive swin-
gjazz og den svenske visetradition og revitalisere 
begge genrer". [Ivan Rod, Gaffa. - 2017-10-06, 
]

MORRISON, VAN
Versatile
"The arrangements 
are all of a piece - a 
jazz setup of brass, 
standup bass, piano, 
drums and guitar - 
and it's very much 

a mood album, gently swinging ... On Versatile, 
Morrison serves the lyrics where he needs to (I 
Get a Kick Out of You), and breathes unexpec-
ted life into songs sullied by ubiquity (Unchained 
Melody)". [Michael Hann, The guardian. - 2017-
11-30, ]

KAMMERMUSIK

PETRI, MICHALA
Garden party
"I 1992 holdt guitari-
sten Lars Hannibal og 
blokfløjtevirtuosen 
Michala Petri deres 
første udlandskon-

cert ... Det er nok værd at fejre - og det sker på 
smukkeste vis ... Inspirationen fra fuglestemmer 
fremgår af de seks titler, men her er bestemt også 
noget at komme efter for os ikke-ornitologer ... 
En herlig cd i Our Recordings' stilsikre layout og 
fortræffelige lydkvalitet". [Peter Dürrfeld, Kriste-
ligt dagblad. - 2017-09-06, ]
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ROCK

AMOS, TORI
Native invader
"Hendes plader har 
altid - og i tiltagen-
de grad - været en 
ordentlig mundfuld; 
gennemmusikalske, 
intelligente, politisk 

bevidste og gerne konceptuelle, blandt andet ... 
Heldigvis serveres pointerne i form af en stribe 
melodisk solide sange; fra det flygeltunge åb-
ningsnummer Reindeer King over højdepunkter 
som Broken Arrow og Cloud Riders til den sitren-
de smukke ballade Climb. Ren årgangs-Amos". 
[Espen Strunk, Gaffa. - 2017-09-18, ]

BASIX
Moving on
Tracklist: Moving on; 
Autumn; Earthqua-
ker; Little I Dare; 
Could We Be Stran-
gers; Safeword; Sa-
int Francis; Immortal 

Moments; Pluto is Not a Planet Anymore; On Any 
Other Day; Chaconne; Cry in Turns.

BINZER, JESPER
Dying is easy
"Albummet byder på 
en blanding af hidsig 
rock og mere tempe-
rerede ballader. Helt 
som vi kender det fra 
D-A-D, men med en 

overvægt af de mere eftertænksomme og stille 
sange ... Begrænsningerne bliver sat lidt på spid-
sen i den absolut høreværdige udgave af Savage 
Roses Wild Child, der som melodi har den livsg-
nist og originalitet, som Jesper Binzer ikke helt 
besidder som sangskriver". [Jan Opstrup Poul-
sen, Gaffa - 2017-11-04, ]

BISSE
19.6.87
"Musikalsk er den 
foldet flot ud med 
et par enkelte vir-
kelig stærke sange, 
lokkende guitarpop, 
forstyrrede synthfla-

der og altid opfindsomme sangarrangementer 
(selv når han ligger på ryggen og drømmer sig 
væk fra virkeligheden). Men nede under det hele 
savner jeg fornemmelsen af en håndgranat med 
splitten trukket ... Der går nok ikke lang tid, før 
det næste udspil kommer fra Bisse. Og der igen 
er noget på spil. For Bisse lyder ikke, som om han 
er færdig med at være forklædt som voksen. Han 
lyder nemlig stadig som et underligt barn af den 
mest vidunderlige slags". [Simon Lund, Politiken 
- 2017-09-22, ]

BOEL, HANNE
Unplugged 
2017
Live-optagelser, Mu-
sikkens Hus, Aalborg 
11. februar og DR 
Koncerthuset, Kø-
benhavn 12. februar 

2017. Indhold: Starting all over again, My kindred 
spirit, Don't know much about love, Black wolf, 
Broken angel, Chance of a lifetime, You kept me 
waiting, I wanna make love to you, Light in your 
heart.

DEEP PURPLE
A fire in the 
sky: a career-
spanning 
collection
3 cd'er, 1 komment-
arbilag. Indhold: Hell 
to pay, Vincent Pri-

ce, Wrong man, Rapture of the deep, Sun goes 
down, Any fule kno that, Sometimes I feel like 
screaming, Vavoom - Ted the mechanic, The 
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battle rages on, King of dreams, Call of the wild, 
Bad attitude, Knocking at your back door,  Perfe-
ct strangers, You keep on moving, Dealer (2010 
Kevin Shirley remix), Stormbringer, Soldier of 
fortune, Mistreated, Might just take your life, 
Burn, Rat bat blue, Woman from Tokyo, Space 
truckin', Smoke on the water, When a blind man 
cries, Highway star, Demon's eye, Fireball, Stran-
ge kind of woman, Child in time, Speed king (U.S. 
album edit), Black night, Hallelujah, Emmaretta 
(2012 stereo mix), The bird has flown (early ver-
sion - 2012 stereo mix), Wring that neck, Ken-
tucky woman, Mandrake root, Hush.

FINN, NEIL
Out of silence
"His sweetness and 
melancholy are as 
palpable in the com-
position as they are 
in the performance 
and, ultimately, that's 

why the live-in-the-studio recording of Out of 
Silence cannot be dismissed as a stunt: such a 
simple, yet kinetic, production is the only way to 
do justice to songs are rich as these". [Stephen 
Thomas Erlewine, Allmusic, ]

HARDINGER BAND
Sym-fo-19
"En demo i en flyt-
tekasse, et kassette-
bånd i bunden af bi-
len. Hardinger Band 
har været en tur i 
kroge og gemmer 

og har fundet en række nye numre, der aldrig er 
indspillet før, og de er nu blevet til det nye album 
'Sym-Fo-19' ... Albummet består af en samling 
numre, der er skrevet til Shu-bi-dua op igennem 
70'erne, 80'erne og 90'erne, mens tre af Har-
dinger Bands medlemmer var del af den danske 
succesgruppe. Michael Hardinger står bag de fle-
ste af de nye numre, mens Kim Daugaard og Jør-
gen Thorup, også fra Shu-bi-dua, samt Rasmus 

Schwenger også har haft en finger med på et par 
stykker.Teksterne har Hardinger Band skrevet i 
samarbejde i bedste musikkollektiv-stil, der også 
kendetegnede Shu-bi-dua-tiden". [ekstrabladet.
dk - 2017]

HUSS, SØREN
MidtlivsVisen
"... Søren Huss har 
valgt, at hans voks-
ne sange gerne må 
tage afsæt i visetra-
ditionen. Det giver 
melodierne en ro og 

harmoni, hvor hans dybe røst smukt lægger sig 
blødt tilrette. Og det er sange, som er givende 
i deres modne tanker om et levet liv, og at man 
ikke skal ikke hænge fast i gamle vaner og glæ-
der". [Jan Opstrup Poulsen, Gaffa - 2017-11-17, 
]

THE ISLEY BRO-
THERS
Power of peace
"Power Of Peace 
is exactly what it is; 
people old enough 
to have long packed 
up this business, 

getting down to it, having enormous enjoyment 
doing it. No one would expect it to touch either 
artists' greatest work, but at times, it certainly 
comes close". [Daryl Easlea, Record collector, 
]

KELELA
Take me apart
"Kelela er en del af 
en revolution inden 
for hybriden mellem 
pop, r&b og elektro-
nisk musik. Sammen 
med kunstnere som 

FKA Twigs, Dawn Richard, Solange, Blood Oran-
ge og Frank Ocean bryder hun med den gængse 

18



19

genreopfattelse. Resultatet er ikke lettilgænge-
ligt, men noget af det mest interessante, der er 
på markedet lige nu. Som kollegaer (...) skrev til-
bage i 2014, da de spåede Kelelas succes: Det er 
lyden af fremtidens popmusik". [Sara Elisabeth 
Nedergaard, Gaffa. - 2017-10-13, ]

LITTLE RICHARD
Here's Little 
Richard
"... every song is a 
classic and unlike 
many of his peers, 
time has refused to 
render this first al-

bum quaint -- Richard's grainy scream remains 
one of the great sounds in rock & roll history, and 
the thunder of his piano and the frantic wail of 
the band is still the glorious call of a Friday night 
with pay in the pocket and trouble in mind. Bril-
liant stuff". [Mark Deming, Allmusic, ]

LOVELESS, SHAKA
Alting/
ingenting
"I en tid, hvor meget 
musik handler om 
selviscenesættelse, 
selvrealisering, og 
hvor individet frem-

hæves på bekostning af fællesskabet, og hvor 
musikkens tidligere fordums styrke der lå i at 
agere affyringsrampe for samfundskritiske og 
politiske budskaber stort set er forsvundet, er 
det både stærkt og modigt, at Loveless fortsat 
har fokus på de udsatte i samfundet og bruger 
musikken som et bevidst talerør for disse ... Et 
stærkt album med en kunster, for hvem musik 
er mere end blot musik!". [Henrik Bæk, Gaffa - 
2017-11-10, ]

PLANT, ROBERT
Carry fire
"Der går en lang, 
smuk lige linje fra 
'Led Zeppelin III' til 
den inspiration fra 
verdensmusik og blu-
es, som gør åbnings-

nummeret 'The May Queen' til så inciterende 
en oplevelse. Plant har skabt sin helt egen rum-
melige og nysgerrige stil holdt sammen af hans 
karismatiske vokal ... Med den engelske verdens-
musiker Justin Adams som musikalsk rorgænger 
har Plant sat kursen permanent mod horisonter, 
der er både nye og karakterfaste. Den politiske 
bekymring er forståelig, men tynger en kunstner, 
der svæver bedre, end han prædiker". [Kim Skot-
te, Politiken - 2017-10-13, ]

SAVAGE ROSE
Homeless
"The Savage Rose 
er tilbage i storform 
med albummet Ho-
meless, der måske 
ikke byder på nye 
musikalske landvin-

ger fra Annisette og kompagni. Til gengæld er 
det så velskrevet og velspillet, at det kan få plan-
ter til at gro op igennem selv den tykkeste be-
ton". [Ken Damgaard Thomsen, gfrock.dk - 2017-
09-12, ]

SEEBACH, RASMUS
Før vi 
mødte dig
"Livet før forældre-
skabet er temaet, når 
Rasmus Seebach kig-
ger tilbage i rørende 
sange til sin søn. Han 

er bedst, når han tager sig en lille svingom med 
80'er-nostalgisk Tommy Seebach-pop". [Lucia 
Odoom, Politiken - 2017-11-25, ]
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THE ROLLING 
STONES
On air
"The Rolling Sto-
nes' Scrappy Sixties 
Radio Recordings 
Show Early Rough-
neck Greatness ... 32 

tracks, recorded by BBC radio between 1963 and 
1965, that show a scrappy blues and R&B covers 
band evolving into a rock & roll juggernaut". [Will 
Hermes, Rolling stone - 2017-12-06, ]

TRIO DA KALI
Ladilikan
"En stjerne er født ... 
Som datter af Kasse 
Mady, har Hawa [Dia-
baté] tydeligvis fået 
jazzen ind tidligt, og 
hun folder en gospel-

sangerinde af fineste karat ud på nogle af numre-
ne på denne plade, mens hun andre gange giver 
opvisning i traditionens fornemme sang. Hawa 
er simpelthen rystende god". [Torben Holleufer, 
Gaffa - 2017-09-15, ]

WILLIAMS, LU-
CINDA
This sweet 
old world
"From a musical 
standpoint, This 
Sweet Old World 
is a genuine impro-

vement over the original LP. Here Williams is 
backed by her road band, and they give the ma-
terial an approach that feels more organic, espe-
cially with Stuart Mathis on guitar, while their 
push-and-pull with Williams' vocals boasts more 
nuance. These recordings also lack the very da-
ted drum sounds and production decisions that 
feel like flaws 25 years after Sweet Old World 
was first released. But the double-edged sword 
here is Williams' vocals. On Sweet Old World, she 

often sounded like she was still learning how to 
best interpret her material, and she occasionally 
seemed clumsy and unsure, though never less 
than emotionally honest". [Mark Deming, Allmu-
sic, ]

WINDING, ALBERTE
Hva drømmer 
du
"Alberte Winding 
udkommer med en 
klassisk voksenpop, 
hvor sangene kred-
ser om livets yder-

punkter. Ungerne er fløjet fra reden, og et nyt liv 
starter, mens andres liv pludselig stopper. På Hva 
Drømmer Du befinder Alberte sig ikke i en midt-
vejskrise, men hun giver sig god tid til at fundere 
over brydningerne i dagliglivet, når begyndelser 
og slutninger bliver rodet grundigt sammen ... 
Trods de følelsesmæssige omvæltninger virker 
det imidlertid ikke til, at der er det helt store på 
spil hos Alberte og makkeren Andreas Fuglebæk, 
der stiller sig tilfredse med disse små postkort, 
der alle ender med, at alt trods alt er vel hos Al-
berte. Ellers også trænger det modsatte bare 
ikke igennem i sangene". [Jan Opstrup Poulsen, 
Gaffa - 2017-09-29, ]

YUSUF
The laughing 
apple
"The Laughing Apple 
can in some ways be 
viewed as a compro-
mise, as Yusuf makes 
an album that will re-

sonate with old Cat Stevens fans, but there's ne-
ver a moment where he seems less than sincere 
and committed, and this merging of past and 
present makes for Yusuf's most satisfying album 
since his return to popular music in 2006". [Mark 
Deming, Allmusic, ]
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UNDERHOLDNING

ANDERSSON, 
BENNY
Piano
"Benny Andersson's 
album Piano is a big 
success because its 
21 tracks are not pre-
dictable, extending 

way beyond piano versions of Abba's greatest 
hits. And he plays really well ... At 80 minutes, 
it is not just a warm-hearted album, but a gene-
rous one. I've listened to it lots since I first got it 
a fortnight ago.For an evening of easy listening, 
glass in hand, it's actually hard to beat, and will 
give much pleasure". [David Mellor, Daily Mail - 
2017-10-21]

VOKALMUSIK

CLAUSEN, THOMAS
Om dyrenes karneval: Asmussen
"Finurlige og mundrette på den spidsfindige 
måde er de to digtsamlinger af Bjarne Jes Han-
sen, sat i musik af jazzpianisten og komponisten 
Thomas Clausen. To digtsamlinger, ultrakorte 
børnesange, eller i virkeligheden på det tekstu-
elle plan nok mere voksenlieder, den første med 
mange kærlige hilsner til Saint-Saëns' "Dyrenes 
Karneval" ... Af de 14 digte i den anden samling, 
"Kikærtesange", er de 13 duetter mellem Nina 

Sveistrup Clausen, sopran, og Thomas Storm, 
baryton. Her går teksterne på en måde bedre 
ind, de er for en dels vedkommende sjovere med 
deres mange indrim og verbale hittepåsomhed, 
og Erik Kaltofts klaverakkompagnement yder 
flot retfærdighed over for Thomas Clausens 
neo-klassiske små Eric Satie-/Alban Berg-agtige 
melodier. Duetformen skaber dynamik og drama, 
og de to sangeres forbilledligt præcise tekstud-
tale er da bare en fornøjelse. Udgivelsen sætter 
sig således lidt mellem to stole, målgruppen er 
noget diffus - jeg lader dog pilen pege på voksne 
med barnesindet i behold". [Mikael Krarup, fyens.
dk - 2017-10-20, ]

I FAGIOLINI
The other 
vespers
"Ugens album: Det 
blev en aften, der gik 
over i historien, da 
den store kapelme-
ster og komponist 

Claudio Monteverdi indtog kirkerummet en Skt. 
Hans Aften i Venedig i 1620. Med sig havde han 
nemlig en halvanden time lang musikgudstjenste 
til ære for Johannes Døberen ... På Ugens Album 
kan du høre en rekonstruktion af, hvordan det gik 
for sig ... Og på Ugens Album kaster både sang-
solisterne og ikke mindst blæserne sig ud i vilde 
fraseringer, teknisk suverænt og musikalsk helt i 
stilen". [Anne-Helene Merkelsen, DR musik]
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NYE BØGER FOR BØRN
 FAGLITTERATUR

64.7 ENGMANN JENSEN, 
KARSTEN
Sådan bliver du rig
En guide til hvordan du får 
styr på din økonomi. Bogen 
er inddelt i ti kapitler som 
giver råd om job, skat, bud-
get, oprettelse af bankkon-

to, forsikring og alt andet, du behøver at vide, når 
du skal flytte hjemmefra.

64.12
Kagetid!: et 
kreativt univers
Bagebog med opskrifter 
på bl.a. cupcakes, små og 
store kager, lagkager og 
desserter.

76.9 JAGAN, ALYSSA
Lav din egen slim
Mere end 100 opskrifter 
og projekter!
Mere end 100 opskrifter 
på hvordan man kan lave sit 
eget slim med bl.a. ugiftig 
skolelim, natron og kon-

taktlinsevæske. På omslaget: DIY trin for trin-bil-
leder af knasende slim, luftig slim, konfetti-slim 
og mange andre sjove og mærkelige opskrifter.

79.32 MADSEN, JACINTA
Mini MGP - lav 
selv rullinger
Vejledning i, hvordan man 
kan lave sine egne rullinger 
- små dukker af toiletruller 

og andre småting fra hjemmet. På omslaget: Den 
officielle rullingebog.

99.4 MOGENSEN 
ANDREAS F. 1976-11-02
Vil du med i 
rummet?
Den danske astronaut An-
dreas Mogensen (f. 1976) 
fortæller om sine oplevel-
ser i forbindelse med den 

ekspedition ud i rummet, hvor han, som den før-
ste dansker nogensinde, skulle bo og arbejde på 
en rumstation.

 SKØNLITTERATUR

BERGER, KATJA L.
Sjælehenteren
Fantasy. 16-årige Raven 
dør under voldsomme om-
stændigheder, og da hun 
vågner, bliver hun modta-
get af efterlivets hersker, 
Døden. Han tilbyder hende 
et job som sjælehenter, 

men noget truer alle sjælehentere. Ældgamle 
kræfter forsøger at ødelægge efterlivets balance 
og erstatte den med krig og mørke. Dommedag 
lurer.

BLADE, ADAM
Team Hero - 
kampen om 
skyggesværdet
Fantasy. Jack bliver mob-
bet med sine skællede 
hænder. Da det viser sig, 
at han har superkræfter, 
kommer han på en kost-

skole for superhelte. Snart har skolen brug for 
alle kræfter i kampen mod general Gore og hans 
hær af monsterkrigere.
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BRUUN, TINE
Englenes korridor
Anna kan tale med de 
døde, og hun både hjælper 
og trøster dem. Hun skal 
også hjælpe Frederik, som 
gerne vil i kontakt med sin 
afdøde mor.

BURRIDGE, JAY JAY
Supersaurus - 
raptorer i paradis
Prøv at forestille dig at di-
nosaurerne aldrig var ud-
døde, men levede side om 
side med os. I denne bog 
er det præcis sådan det 

er, men selvom de fleste dinoer er tamme, lever 
der stadig vilde raptorer på Aru-øerne, og det er 
præcis der, hvor Bea Kingsley er på vej hen.

BØDKER, BENNI
Krystalskibet
Kajsa er klatretyv og stjæ-
ler seks dyrebare krystaller 
for underverdenens ukro-
nede konge, Sandoka. Det 
bliver startskudet på et 
livsfarligt eventyr for Kajsa 
og hende ven Isak.

BØGEHOLT PEDERSEN, 
LARS
Yoki - flugten 
fra Kendo
Yoki har boet på kampsko-
len Kendo siden han var tre 
år. Kendo betyder "Svær-
dets vej", og den ligger i de 
sneklædte Sapparo-bjerge, 

hvor Lord Lido hersker. Yoki bliver tvunget til at 
flygte for livet, da han får kendskab til noget af 
hemmeligheden bag hans forældres ulykkelige 
skæbne.

DONSLUND, ANNE-MARIE
Jagten – branden
Johannes mor er syg, og 
da Johanne og lillebroren 
en dag finder hende livløs 
på gulvet, begynder pro-
blemerne for alvor. Hvem 
skal tage vare på Johanne 

og lillebroren? Hvad sker der, når deres voldelig 
far kommer ud af fængslet?

EGESKJOLD, EVA
Næslandet: Bind 
4: Asaphs rige
Den 14-årige pige Oona er 
lidt af en drengepige og er 
anderledes end sine jævn-
aldrende. På sin 14-års fød-

selsdag bliver hun af moderen sendt afsted på en 
farefuld færd sammen med en ældre troldmand 
og en ung prins, der netop er ankommet til hen-
des landsby. En profeti har udvalgt Oona til at 
frelse hendes land, Næslandet fra den grusom-
me fjende, Radixfolket.

GLASER, C.
#slipmigfri
20-årige Siri har det svært. Svært ved at passe 
ind på Litteraturstudiet, svært ved at finde den 
store, altopslugende kærlighed, svært ved at få 
sexlivet og drømmene til at harmonere, svært 
ved at opfylde forældrenes og egne forventnin-
ger, svært ved at se sin elskede moster sygne hen 
af kræft.

HALAHMY, MIRIAM
Skjult
Da Alix og Samir sammen 
redder en flygtning op af 
havet og dermed redder 
hans liv, er gode råd dyre; 
for manden er der ulovligt 
og vil måske blive sendt 
hjem, hvis politiet fanger 
ham.
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HARILD, KIRSTEN SONNE
Koko - pigen de 
kaldte nat
Pigen Koko er Siksika-in-
dianer i en tid, inden den 
hvide mand har krydset 
prærien. Hun ser i drømme, 
at noget farligt vil ske. Men 
hvem lytter til en 9-årigs 

advarsler, når alle har travlt med at bryde op og 
følge bison-flokken?

HEIDICKER, CHRISTIAN 
MCKAY
Computerkur og 
kikærtemos
Jaxons far har sendt ham 
på afvænning, fordi han sy-
nes sønnen spiller for me-
get online, men Jaxon har 
en date med en flot pige 4 

dage senere, og har ikke tid til at være på afvæn-
ning.

HIGGINS, RYAN T.
Da Boris fik 
gæslinger
Billedbog. Boris er på æg-
gejagt, men da æggene 

klækker bliver han pludselig mor til gæslinger.

JENSEN, L. G.
Gamer royale
Marius har overtaget en 
masse spil og spilmaskiner 
fra sin far, som har forladt 
ham og moren. Marius vi-
ser sig at have enormt ta-
lent for at game og ved et 

tilfælde kastes han ud i en kamp på liv og død.

KAMP, MICHAEL
Klovn
Klovne-epidemien er kom-
met til landsbyen Ullerup. 
Men det, der starter som 
grove løjer, bliver til dødelig 
alvor, da en uhyggelig hem-
melighed fra fortiden væk-

kes til live og fylder landsbyen med blodtørstige 
klovne.

KLEINSCHMIDT, JONAS
Dig & mig & Zlatan
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.

KROG, LENE
Pigen fra 
Månehøjen
Fantasy. I landet Bragimark 
må to unge kvinder begive 
sig ud på en farefuld rejse 
sammen. De kender ikke 
hinanden og har ingen 
anelse om deres gensidige 
betydning i en krig, hvor 
magiske evner stjæles af 
onde kræfter.

LING, KATE
Under ensomme 
stjerner
Science fiction. 16-årige 
Seren er født på rumski-
bet Ventura. Rumskibet 
er på en 360 år lang mis-
sion, hvor alt er underlagt 
streng kontrol. Selv Serens 
livspartner er valgt på for-
hånd. Men Seren forelsker 
sig i den forkerte.
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LÄCKBERG, CAMILLA
Super-Charlie og 
bamsetyven
Billedbog. Super-Charlie er 
en baby med superkræfter. 
En nat forsvinder storesø-
sters bamse på mystisk vis, 
og Super-Charlie må lege 

detektiv og finde ud af, hvad der er sket med 
bamsen. Hvem er tyven, og hvorfor er bamsen 
blevet stjålet?

NADIN, JOANNA
Mille møgunge - en 
ballademagnet
Så er der sjov og ballade 
med Mille Møgunge eller 
Kamille Madsen, som hun 
egentlig hedder, og hun 
er slet ikke en møgunge. 
Hun får bare så fantastiske 

idéer nogen gange, der så ikke altid ender lige 
godt, som f.eks. det med kusinens hår.

RIORDAN, RICK
Den dunkle profeti
Fantasy om guden Apol-
lon, der er sendt til Jorden 
i menneskeskikkelse, og 
som straf for en udåd må 
finde oldtidens mægtige 
orakler før det onde Trium-
virat. Serie: Apollons prø-
velser, bog 2.

RØDTNES, NICOLE 
BOYLE
Udstillet
Ida og Oliver har begge væ-
ret med i den udfordrende 
reality-serie Grænseløs på 
True TV. Oliver nyder at 
være kendis, men for Ida 
har det været en meget 

grænseoverskridende oplevelse.

STIEFVATER, MAGGIE
Ravnedrengene
Fantasy. Blues synske fami-
lie har altid advaret hende, 
hvis hun kysser sin store 
kærlighed, så vil han dø. 
Derfor har Blue besluttet 
sig for aldrig at blive for-
elsket. Men hvad sker der, 

når hun møder fire af de berygtede ravnedren-
ge?

THOMAS, ANGIE
The hate u give
Starr er vidne til, at hendes 
ubevæbnede ven, Khalil, 
bliver skudt og dræbt af en 
hvid politimand. Da ned-
skydningen kommer i me-
dierne, bliver Starr nødt til 
at beslutte, om hun vil med-

virke til, at betjenten, der gjorde det, bliver dømt.

VORK, TEDDY
Mare, mare minde
Peter ligger vågen og 
tænker uhyggelige tanker. 
Er der mon nogen under 
sengen? Er det bare hans 
fantasi, der spiller ham et 
puds? Inden længe går det 
op for Peter at sandheden 

er endnu mere gruopvækkende end selv hans 
fantasi rækker.

YARLETT, EMMA
Gumle i 
dinosaurernes 
verden
Billedbog. Den er helt galt 
med det lille bogmonster 
Gumle, som er sluppet løs i 

en bog om dinosaurer. Gumle elsker bøger, men 
fortidsdyr kan være farlige. Kan du fange ham in-
den han ende i maven på en dinosaurer?
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AAKESON, KIM FUPZ
Vitello redder 
verden
Billedbog. Vitellos mor si-
ger at verden er ved at gå 
under. Det vil Vitello gøre 
noget ved, for "nogen skal 
gøre det", som han siger til 

Max, Hasse og møgungen William, der også har 
hørt noget om "det der klima". Og så går de ellers 
i gang.

 FILM FOR BØRN PÅ DVD

Alt eller intet
Instruktør: Meghie, Stel-
la. Medvirkende: Amandla 
Stenberg, Nick Robinson, 
Anika Noni Rose, Ana de la 
Reguera. Spilletid: 92 min. 
Tilladt for alle men frarådes 
børn under 7 år.

Madeline lider af en meget sjælden immunsyg-
dom, der betyder at hun aldrig har forladt sit 
hjem, aldrig har været til fest, aldrig har kysset en 
dreng og aldrig har set havet. Men da den char-
merende Olly flytter ind ved siden af, må Madeli-
ne træffe et valg; Vil hun leve sit liv eller forblive 
i isolation.

Filmen om Kaptajn 
Underhyler
Instruktør: David Soren. 
Medvirkende: Jonas Sch-
midt, Caspar Phillipson, Lars 
Thiesgaard m.fl. Spilletid: 89 
min. Tilladt for alle men fra-
rådes børn under 7 år.
Jimmy og Otto er venner 

og går på verdens værste privatskole, der styres 
med hård hånd af den ondskabsfulde inspektør 
Hr. Knold. Heldigvis mangler drengene hverken 
fantasi eller opfindsomhed, så da de får mulighed 
for at hypnotisere den nedrige rektor, forvand-
ler de ham til verdens største superhelt; Kaptajn 
Underhyler.

Grusomme mig 3
Instruktører: Kyle Balda, 
Pierre Coffin og Eric Guil-
lon. Medvirkende: Søren 
Sætter-Lassen, Vicki Ber-
lin, Bubber og Emma Se-
hested Høeg. Spilletid: 90 
min. Tilladt for alle.
Hr. Gru bliver fyret fra sit 

agentjob, da han mister en uvurderlig diamant. 
Heldigvis møder han sin ukendte tvillingebror 
Dru og sammen vil de to brødre stjæle diaman-
ten tilbage og blive rigtige superskurke igen - el-
ler vil de?

Guardians of the 
Galaxy vol. 2
Instruktør: James Gunn. 
Medvirkende: Chris Pratt, 
Zoe Saldana, Vin Diesel og 
Bradley Cooper. Spilletid: 
137 min. Tilladt for børn 
over 11 år.

Den umage heltegruppe kommer ud på nye 
eventyr. Da Peters far pludselig dukker op æn-
drer alt sig dog: For hvem er faderen og hvorfor 
sker der mystiske ting på den planet, som fade-
ren selv har skabt?

Lego DC super hero 
girls - brain drain
Instruktør: Todd Grimes. 
Spilletid: 72 min. Tilladt for 
alle men frarådes børn un-
der 7 år.
Batgirl, Supergirl og Won-
der woman har en mærke-

lig dag - alle er vrede på dem og giver dem skyl-
den for en masse drillerier og hærværk. Det viser 
sig at de tre heltinder er blevet hjernevasket af 
den onde skurk Eclipso. Kan de tre superhelte 
stå imod, eller vil de snart bukke under for deres 
nye herskerinde?
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Storken Richard
Instruktør: Toby Genkel, 
Reza Memari. Skuespille-
re: Marc Thompson, Jason 
Griffith, Tilman Döbler, Co-
oper Kelly Kramer. Spilletid: 
84 min.Tilladt for alle men 
frarådes børn under 7 år.
Den lille forældreløse spurv 

Richard begynder sit liv som stork, men efterla-
des, da efteråret kommer, og storkene trækker 
mod syd. Men Richard er stork i hjertet og påbe-
gynder sin egen rejse.

Ronja: TV-serien
6 dvd-videoer. Spilletid: 10 
t., 18 min. Tilladt for alle 
men frarådes børn under 
7 år.
En voldsom uvejrsnat med 
lyn og torden og svæven-
de skovhekse fødes Ron-

ja. Hun er datter af den koleriske røverhøvding 
Mattis, og der er uforsonlig krig på kniven mellem 
Mattis og rivalen Borka. Men Borkas søn Birk og 
Ronja bliver venner og udfordrer deres forældres 
fjendskab!

The boss baby
Instruktør: Tom McGrath. 
Skuespillere: SørenPilmark, 
Niels Olsen, Mads Knarre-
borg  og Anne Oppenha-
gen Pagh.Spilletid: 97 min. 
Tilladt for alle men frarådes 
børn under 7 år.
Animationsfilm. Tim lever 

det perfekte liv som enebarn med sin mor og far, 
men det hele ændres på et splitsekund, da Tims 
nye lillebror gør sin entre. Udover at stjæle op-
mærksomheden fra forældrene, opfører babyen 
sig som en voksen i en babys krop - noget er helt 
galt og det er op til Tim at samle beviser sam-
men, så han kan få sine forældre tilbage.

Skønheden og 
udyret
Instruktør: Bill Condon. 
Medvirkende: Emma Wat-
son, Dan Stevens, Luke 
Evans, Gugu Mbatha-Raw. 
Spilletid: 129 min.Engelsk 
tale, samt synkronisering 
på dansk og norsk.

En ung fransk prins bliver forvandlet til et udyr. 
Landsbyens smukke Belle bliver fange på udyrets 
slot og er måske den kærlighedens kraft, som 
kan hæve forbandelsen. Men Belles selvglade og 
brutale bejler Gaston vil dræbe uhyret og befri 
Belle.

Ulv i fåreklæder
Instruktører: Andrey Galat, 
Maxim Volkov. Skuespille-
re: Simon Stenspil, Malte 
Milner Find, Torbjørn Hum-
mel og Özlem Saglanmak. 
Spilletid: 85 min. Tilladt for 
alle men frarådes børn un-
der 7 år.
Ulven Grå drikker en ma-

gisk eliksir, der forvandler ham til et får. Grå flyg-
ter fra ulvekoblet og bliver stik imod alle forvent-
ninger venner med fårene. Nu må Grå træffe et 
valg om, hvem han er inderst inde og hvilken side 
han vil kæmpe på i den store kamp.

 KONSOLSPIL FOR BØRN

Birthdays the 
beginning
Playstation 4. Spil for 1 spil-
ler. PEGI-mærkning: 3.
Simulationsspil. Sandkas-
sespil. En gude-simulator 
hvor man ved at påvirke sin 
verdens geografi kan påvir-

ke dens temperatur og derved skabe forskellige 
former for liv - ja endda hele økosystemer.
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Cities skylines
Playstation 4. Spil for 1 spil-
ler. PEGI-mærkning: 3.
Simulationsspil. Byg din 
egen by helt fra bunden 
og forsøg at balancere alle 
ressourcer, samtidig med 
at du får byen til at vokse 

og du gør indbyggerne tilfredse.

Dragonball 
Xenoverse 2
Nintendo Switch. Spil for 
1-2 spillere. PEGI-mærk-
ning: 12.
Actionspil. Skurkene laver 
rod i historien, og du er 
udset til at klare ærterne 

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

Silence
Playstation 4. Spil for 1 spil-
ler. PEGI-mærkning: 12.
Adventurespil. Du befin-
der dig nu i "Silence", en 
mystisk smuk verden som 
svæver mellem liv og død. 

Her møder du drengen Noah, der leder efter sin 
søster Renie. Og sammen vil I tre opleve spæn-
dende eventyr og oplevelser ud over det sæd-
vanlige. Kommer du?

F1 Formula 1 2017
Playstation 4. Spil for 1 spil-
ler. PEGI-mærkning: 3.
Racerspil. Her kan du del-
tage i Formel 1 2017-sæso-
nen. Spillet indeholder alle 
tyve baner, tyve kørere og 
ti hold som er med denne 

sæson. Mulighed for online-spil for op til 20 spil-
lere, hvilket kræver personligt Plus-abonnement.

FIFA 18
Playstation 4. Spil for 1-4 
spillere. PEGI-mærkning: 3.
Fodboldspil. EA Sports er 
tilbage med FIFA 18, som 
indeholder nye funktioner 
og opdaterede oplysnin-
ger om spillere, klubber og 
trøjer.

Fortnite
Playstation 4. Spil for 1 spil-
ler. PEGI-mærkning: 12.
Shooter i 3. person. Du og 
dit team skal bekæmpe 
horder af zombier. Du skal 
samle byggematerialer, 

crafte våben og med kreativ sans bygge snedige 
forsvarsværker, trapper og fælder. Kræver per-
sonligt Plus-abonnement.

Gundam versus
Playstation 4. Spil for 1 spil-
ler. PEGI-mærkning: 12.
Kampspil. Actionspil. Kravl 
ombord i en kæmpestor 
Mech-kamprobot og kast 
dig ud i kampen mod hor-

der af andre sværtbevæbnede Mechs. Du får ad-
gang til et stort udvalg af Mobile Suits, som hver 
især har deres egne våbensystemer, som du skal 
lære at mestre.

Madden NFL 18
Playstation 4. Spil for 1-4 spil-
lere. PEGI-mærkning: 7.
Amerikansk fodboldspil. Som 
altid er der garanti for action, 
imponerende afleveringer 
og ben-knusende tacklinger 
når EA Sports byder på en ny 

sæson af amerikansk fodbold. Med alle hold, spillere 
og stadions fra 2018-sæsonen. En nyskabelse er en 
story mode i form af Longshot, hvor man skal hjæl-
pe Devin Wade med gå fra at være ukendt spiller i 
High School til NFL verdensstjerne.
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Marvel vs. Capcom 
– infinite
Playstation 4. Spil for 1-2 
spillere. PEGI-mærkning: 12.
Kampspil. 2D kampspil om 
en fusion mellem de to vir-
keligheder der indeholder 
helte fra Marvel-universet 

og karakterer fra Capcoms spil, og deres kamp 
for at overvinde den onde forening af Sigma og 
Ultron.

Minecraft - story 
mode - season two
Playstation 4. Spil for 1 spil-
ler. PEGI-mærkning: 7.
Adventurespil. Et nyt even-
tyr med Jesse og hans ven-
ner. Plus en lama, masser 
af zombier og en magisk 

handske. Baseret på Minecraft-universet, hvor 
du i dette peg-og-klik-adventurespil skal løse 
puzzles, kæmpe, crafte items og interagere med 
forskellige personer og væsner.

NBA live 18
Playstation 4. Spil for 1-4 
spillere. PEGI-mærkning: 3.
Basketballspil. Personlig-
gør dig spiller, vælg din rol-
le på banen og begyndt din 
NBA karriere - for her er du 
The One.

NHL 18
Playstation 4. Spil for 1-4 
spillere. PEGI-mærkning: 12.
Ishockeyspil. Grib is-
hockey-staven og kast dig 
ud i de hidsige kampe i 
NHL-ligaen fra de hurtige 

spil til de mere dybe spilmodes. Prøv det nye vil-
de arkade-agtige NHL Three, hvor I spiller 3 mod 
3 på en mindre bane.

One piece - 
unlimited world
Nintendo Switch. Spil for 
1-2 spillere. PEGI-mærk-
ning: 12.
Actionspil. Gummi-pira-
ten Luffy's besætning, The 
Straw Hat Pirates, er taget 

til fange og kun Luffy kan redde dem. Så knyt 
næven og gør dig klar til at slå på tæven i den-
ne langstrakte redningsaktion, der leder Luffy og 
The Straw Hat Pirates til en direkte konfrontati-
on med den legendariske sørøver Redfield.

Project cars 2
Playstation 4. Spil for 1 spil-
ler. PEGI-mærkning: 3.
Racerspil. Smid dig bag rat-
tet af en af de 182 biler i 
spillet og udlev din drøm i 
det mest realistiske racer-
spil til dato. Du får adgang 

til  mere end 60 baner fra hele verden samt et 
meget stort udvalg af spil-modes og indstillings-
muligheder. Spil over nettet kræver personligt 
Plus-abonnement.

Redout - race 
faster than ever
Playstation 4. Spil for 1-2 
spillere. PEGI-mærkning: 3.
Racerspil. Hold på hat og 
briller inden du sætter dig 
ind i disse lynende hurtige 
fremtidsracere og forsøger 

at bevæge dig mod toppen af ranglisten. Spil 
mod vennerne med split-screen eller test dit 
eget niveau mod andre på nettet. Det sidste kræ-
ver personligt Plus-abonnement.
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The escapists 2: 
Playstation 4
Spil for 1-4 spillere. PE-
GI-mærkning: 7.
Hovedbrudsspil. Platform-
spil. Tag rollen som flugt-
kongen over dem alle, men 
du skal være udspekuleret, 

for fængslerne du bliver indsat i bliver mere og 
mere sikre.

The inner world - 
the last wind monk
Playstation 4. Spil for 1 spil-
ler. PEGI-mærkning: 12.
Adventurespil. Tag rollen 
som Robert, Laura eller 
duen Peck og kæmp mod 
de onde Conroyalister eller 
frels fløjte-næserne, ved at 

løse de tossede opgaver i den forunderlige ver-
den Asposia.

The legend of 
heroes - trails of 
cold steel
Sony playstation 3. Spil for 
1 spiller. PEGI-mærkning: 
12.
Rollespil. Som den unge 

Rean er du startet på Thors Military Academy i 
den særlige Class VII. Tag ud på missioner over 
hele Erebonia, og slå dig sammen med dine ven-
ner for at kæmpe mod de onde magter der lurer. 
Vil borgerkrigen bryde ud? Og vil du kæmpe når 
det gælder?

The legend of 
heroes - trails of 
cold steel: 2
Sony playstation 3. Spil for 
1 spiller. PEGI-mærkning: 
12.
Rollespil. Midt i borgerkri-

gen i Erebonia vågner Rean op. Hvad er der sket 
med hans venner, og hvordan kan krigen stand-
ses inden hans kære kommer i fare?

WRC 7
Playstation 4. Spil for 1-8 
spillere. PEGI-mærkning: 3.
Racerspil. Her kan du del-
tage i World Rally Cham-
pionship 2017, og prøve 
kræfter med 52 etaper i 
forskelligt terræn og vejr. 

Alle kørere, biler og baner i den virkelige WRC 
2017-sæson er med.
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NYE BØGER I DEN 
SLESVIGSKE SAMLING

 FAGLITTERATUR

08.41
Eat Bike Live: das 
Sylt Reisebuch
„Eat Bike Live“ widmet sich 
den Inselkindern ebenso 
wie den Sterneköchen 
und den beige tragenden 
Besuchern. Das Autorin-
nen-Duo Vera Bachernegg 

und Katharina Maria Zimmermann, haben sich 
auf die Sattel ihrer (E-)-Bikes geschwungen und 
auf ihrer Recherche zahlreiche erzählenswerte 
Geschichten, Anekdoten und Geheimtipps ge-
funden, die – in wunderschönes Design gefasst 
– einen traumhaften Urlaub an der Nordsee 
versprechen. Mit Witz, Liebe zum Detail und fri-
schem Blick entführen sie ihre Leser diesmal in 
den hohen Norden.

08.89 B
CORNEHL, TATJANA
Plattdeutsch - 
Wandel einer 
Sprache
Studienarbeit im Fachbe-
reich Ethnologie, Chris-
tian-Albrechts-Universitat 
Kiel.  Der Wandel der platt-

deutschen bzw. niederdeutschen Sprache hat 
sich in drei Stufen vollzogen: Zum einen gibt es 
den radikalen Schreibsprachenwechsel im 16. bis 
17. Jahrhundert, dem folgte ein weitgehender 
Wechsel der gesprochenen Sprache vor allem 
im 19. und 20. Jahrhundert. Im 20. Jahrhundert 
erfuhr das Plattdeutsche dann einen neuerlichen 
Aufstieg zur Kultursprache.

08.91
PEDERSEN, HILTHART
Die Einzelgrab-
kultur in Schles-
wig-Holstein und 
dem überregio-
nalen Umfeld
Probleme und 
Perspektiven

Studienarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbe-
reich Archaologie, Christian-Albrechts-Universi-
tat Kiel. Die Einzelgrabkultur gilt als nordlicher 
Zweig der Schnurkeramischen Kulturen. Cha-
rakteristisch fur die Einzelgrabkultur sind meist 
einzelne Gräber unter Erdhugeln. Sie existierte 
in der Zeit von ca. 2800-2300 v. Chr. und er-
streckte sich uber die Gebiete Norddeutschlands 
(hauptsächlich Niedersachsen und Mecklenburg 
Vorpommern), Dänemarks (hier insbesondere 
Jutland) und der Niederlande. 

91.157 FÆSTED
Fæstedskatten
Danmarks største 
guldskat fra vikingetiden
Om den i Danmark hidti-

digt største guldskat fra vikingetiden, fundet i 
2016 ved landsbyen Fæsted nær Sdr. Hygum 
i Vejen Kommune. Fotos og beskrivelser af de 
mange smykker er illustreret med udvalgte stro-
fer af Sangen om Bjovulf.
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91.91
WOLF, HANS
Sønderjyder på 
Østfronten i 1. 
verdenskrig
En beretning om de dansk-
sindede nordslesvigere på 
Østfronten og deres pårø-
rende i hjemmet under 1. 

verdenskrig baseret på breve og dagbøger.

96.7
WIBORG, NIELS PETER
Russiske krigs-
fanger i Sønder-
jylland under 1. 
verdenskrig

Om den historiske baggrund for russiske krigs-
fangers ophold i Sønderjylland under den 1. ver-
denskrig, om deres ophold, arbejde og deres 
forhold iøvrigt indtil deres hjemsendelse efter 
krigens ophør.

 BIOGRAFIER & 
SKØNLITTERATUR

99.4 WEGNER HANS J.
Hans J. Wegner: et 
nordisk designikon 
fra Tønder
Udgivet i anledning af Hans 
J. Wegners 100 årsdag og 
udstilling om Hans J. Weg-
ner på Kunstmuseet i Tøn-
der 5. april - 2. november 
2014.

99.4 SVEND ESTRIDSEN
Svend Estridsen
Denne antologi giver en 
samlet præsentation af 
Svend Estridsens rege-
ringsperiode. Gennem ni 
kapitler og et appendiks 
medvirker eksperter inden 
for historie, arkæologi og 
numismatik til at tegne et 

nuanceret billede af Svend Estridsens tid som 
konge. Fokus er især rettet mod den indenrigs- 
og udenrigspolitiske, kirkepolitiske, økonomiske 
og retshistoriske betydning af Svends regerings-
førelse.

A-1 FØNSBO, RUBEN
Refleks: en roman
En beretning om to brød-
res forsøg på at komme 
overens med at deres far, 
som 10 år efter sin død vi-
ser sig at være upassende 
levende. Før sin død havde 
faderen været fordrukken, 
løgnagtig, utro og voldelig, 

og der er ikke meget der tyder på at hans genop-
standelse har medført ændringer. Snart er Karl 
og hans 8 måneder ældre bror kastet ud i det 
opgør, som bliver en nødvendig konsekvens af 
faderens genkomst.

A3 JUHL, PERNILLE
Det usagte: roman
Ingrids familie er fuld af 
konflikter og hemmelighe-
der med rod i begivenhe-
der i Sønderjylland under 
2. verdenskrig. Hvorfor må 
hun ikke se sin far, hvad har 
onkel Carl gjort forkert un-

der krigen, og hvorfor efterlod hendes mor hen-
de hos morforældrene?
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A-3 KOCH, KRISCHAN
Flucht übers Watt: 
ein Nordsee-Krimi
Kunstdieb Harry Olden-
burg flüchtet nach erfolg-
reichem Coup mit der 
Fähre nach Amrum. In ei-
ner Plastiktüte trägt er vier 
Gemälde von Emil Nolde 
bei sich - echte! Damit be-

ginnt eine turbulente Flucht über die nordfriesis-
chen Inseln ...

A-3 OHLANDT, NINA
Keine Seele 
weint um mich: 
Nordsee-Krimi
Karfreitag an der Flensbur-
ger Förde: Statt Muscheln 
findet eine junge Familie 
eine tote Meerjungfrau. 
Schnell ist die Identität 

der Nixe geklärt: Julia Rixen aus Sylt. Kommis-
sar John Benthien und sein Freund und Kollege 
Tommy Fitzen fahren auf die Insel, um mehr über 
die Hintergründe von Julias Tod zu erfahren. 
Dort treffen die beiden Kommissare gleich eine 
ganze Reihe an Menschen, die Julia zugleich ge-
liebt und gehasst haben. Doch dann gibt es wei-
tere Todesfälle und auch jemand, der Benthien 
nahesteht, gerät in tödliche Gefahr ...

A-3 PELTE, REINHARD
Inselkoller: Jung 
ermittelt auf Sylt
Kriminalrat Tomas Jung ist 
auf dem Karriereabstellg-
leis gelandet, ins Abseits 
gelobt als Leiter und einzi-
ger Mitarbeiter der regio-
nalen Abteilung für unauf-
geklärte Kapitalverbrechen 

in Flensburg. In fünf Jahren hat er es gerade mal 
auf sechs bearbeitete Fälle gebracht - keinen da-
von konnte er lösen. Kein Wunder, dass niemand 

mehr an ihn glaubt. Doch dies soll sich als voreilig 
erweisen.

Sein neuer Fall: der Gifttod einer einflussreichen 
Sylter Immobilienmaklerin. Beging die einsame, 
kranke Frau Selbstmord? Langsam und zögerlich 
beginnt Jung mit den Ermittlungen. Als er im 
Garten der Toten einen grausigen Fund macht, 
scheint die Klärung des Falls nah ...

A-3 STROBEL, ARNO
Die Flut: 
Psychothriller
Es ist NACHT, sie sind am 
Strand, HILFLOS, ihm AUS-
GELIEFERT, sie können 
sich nicht befreien, und 
dann kommt die FLUT …

Zwei Pärchen machen Urlaub auf Amrum. In 
dieser Zeit geschehen grausame Morde. Ein Su-
perintelligenter ist am Werk, um nicht nur den 
perfekten Mord, sondern die „perfekte Mordse-
rie“ zu begehen. Er entführt Paare und vergräbt 
nachts bei Ebbe die Frau bis zum Hals im Sand. 
Den Mann bindet er an einen Pfahl in der Nähe 
fest, so dass er dabei zusehen muss, wenn seine 
Frau bei Flut langsam ertrinkt. 

Die beschauliche Insel Amrum hat er sich aus-
gesucht, weil dort normalerweise nie etwas pas-
siert und ihm die entsprechenden Schlagzeilen 
sicher sind. Das ist es, was er möchte. Die ganze 
Welt soll erfahren, wie clever er ist. Und es sieht 
so aus, als hätte er damit Erfolg …
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A-3 WEINBÖRNER, UDO
Der General 
des Bey
Das abenteuerliche 
Leben des Amrumer 
Schiffsjungen Hark 
Olufs: Roman
Anno 1724. Vor der englis-
chen Küste kapern algeri-

sche Piraten die Dreimastbark Hoffnung. Unter 
den Gefangenen befindet sich der 15-jährige 
Hark Olufs aus Amrum, der auf dem Sklavenm-
arkt von Algier verkauft wird. Er trotzt Grausam-
keiten und Intrigen und ergreift mit Ausdauer 
und Geschick die Chance zu einer unglaublichen 
Karriere, die ihn zum Schatzmeister und Gene-
ral des Bey aufsteigen lässt. Auf dem Höhepunkt 
seiner Macht findet er sogar sein persönliches 
Glück, doch ausgerechnet jetzt gerät sein Le-
ben erneut in höchste Gefahr. Angesichts eines 
aussichtslosen Feldzugs ist er gezwungen, alles 
aufs Spiel zu setzen. Eine Rückkehr nach Amrum 
scheint ausgeschlossen.

A3 WEINBÖRNER, UDO
Lieber tot 
als Sklave
Die letzte Fahrt des Amru-
mer Kapitäns Hark Nickel-
sen: historischer Roman
Welche Geheimnisse birgt 
das Leben des berühmten 
Amrumer Kapitäns Hark 

Nickelsen? Hark Nickelsen, selbst gequält von 
den Erinnerungen an sein Leiden in algerischer 
Sklavenschaft, bekommt 1746 das Kommando 
auf einem neuen Schiff - einem Sklavenschiff - 
übertragen. Er soll Sklaven von der Goldküste 
Afrikas nach Westindien zum Verkauf bringen. 

Er muss sich gegen mächtige Schiffseigner, stol-
ze afrikanische Gebietsfürsten und meuternde 
Mannschaftsteile durchsetzen. Seuchen an Bord 
und die gnadenlose See lassen ihn nicht nur ein-
mal dem Tod ins Auge sehen.
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