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BØGER
Danske romaner

Dalgaard, Lotte

Plambeck, Dy

Oplært til prostitution

Til min søster

Saga, 2019. 154 s

Gyldendal, 2019. 283 s

Louise har taget imod penge

Søstrene Aya og Andrea kører

for seksuelle ydelser, siden

til Sverige med et haglgevær

hun var en lille pige. Dengang

og Ayas to-årige datter Nola

forgreb voksne mænd i morens

i bilen. Andrea har forladt sin

omgangskreds sig på hende.

voldelige kæreste, og Aya

Louise opsøger et exit-program

skal tale om J.P. Jacobsens

og får tilknyttet en mentor, der

ungdomsveninde Anna ved en

skal hjælpe hende videre i livet.

historisk konference.

Ellermann, Martin

Roos, Naja

Dræbende floskler

Lykkebillet

Byens, 2019. 180 s

Byens, 2019. 278 s

Bolt, Nina

Silja er specialist i at skrive

Byggelederen Kira tager et

Solisten

jobannoncer for et tekstbureau,

midlertidigt job i Nuuk. Det bli-

Epilog, 2019. 246 s

men hun kan efterhånden ikke

ver et møde med den grønland-

38-årige Anna er solofløjte-

se nogen værdi eller mening

ske kultur, familiehemmelighe-

nist i et symfoniorkester, men

med sit arbejde. En kollegas

der og kærligheden. Den flotte

da hun får problemer med

selvmord får hende til at sætte

arkitekt Des og Kira opdager, at

hørelsen, er hun nødsaget til

fokus på arbejdspladsen og

der er korruption indblandet i

at opsige sit arbejde. I stedet

meningen med arbejdslivet.

byggeprojektet.

begynder hun at skrive en bog
om Beethovens tab af hørelse.

Qvortrup, Puk

Er hendes høreproblemer i

Lundme, Tomas Lagermand

Ind i en stjerne

Schmidt-Madsen, Sune De Souza

virkeligheden psykiske fremfor

En rigtig kærlighed

Grif, 2019. 199 s

Kannibalens lov

fysiske?

Politiken, 2019. 224 s

Puk er lykkelig, gravid i syven-

Lindhardt og Ringhof, 2019. 267 s

To mænd mødes en sommer

de måned og har en lille søn

En ung dansker kommer til Rio i

og forelsker sig hovedløst i hin-

på 2 år, men pludselig falder

1970. Han har forladt sin kære-

anden, men parforhold er ikke

hele hendes verden sammen,

ste og får nu job som chauffør

altid lette og måske slet ikke,

da hendes mand uventet dør.

hos den magtfulde rigmand

når man ikke lever op til sam-

Hvordan skal livet nogen sinde

Holbrandt. Snart lever han

fundets forestilling om, hvad

blive et liv igen?

jetsetlivet i overklassen, men

der er en rigtig familie.

en dag vil politiet se hvad han
gemmer i lasten.
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Digte

Hjorth, Vigdis

Nielsen, Jóanes

Lærerindens sang

Bolsjehjerte

Lorde, Audre

Turbine, 2019. 217 s

Torgard, 2019. 367 s

Der er ingen ærlige digte
om døde kvinder

Lotte Bøk er 57 og underviser

Forfatteren Eigil Tvibur, som

i dramatik på skuespillerlinjen

er uægte barn af en voldtægt,

OVO, 2019. 102 s

ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun

vender efter 13 år som skibs-

Kraftfulde og kontroversielle

hviler i sig selv og er tilfreds

kok tilbage til Færøerne. Han

digte om kærlighed, begær,

med sit liv. Da hun siger ja til at

kæmper en stadig kamp for at

krig, undertrykkelse og vold.

deltage i et filmprojekt ændrer

forlige sig med sin herkomst.

dette sig dog snart.

Udenlandske romaner
Strandgaard, Charlotte

Bayard, Inès

Tror spillelederne virkelig
at jeg er sådan en pæn
moden dame

Overgrebet

Gladiator, 2019. 205 s

der til daglig i en bank. En aften

Digte om en aldrende kvinde,

bliver hun brutalt voldtaget af

der befinder sig i forskellige

sin chef. Da hun efterfølgende

drømmehuse med strenge reg-

opdager, at hun er gravid,

ler udstukket af en spilleleder.

bliver Marie mere og mere

Lindhardt og Ringhof, 2019. 270 s

Marie er lykkelig gift og arbej-

vanvittig.
Moestrup, Mette

Til den smukkeste - 117 digte

Nordiske romaner

Knausgård, Karl Ove

Fuglene under himlen

Bondoux, Anne-Laure

117 formeksperimenterende

Hellberg, Åsa

Lindhardt og Ringhof, 2019. 78 s

En morders tårer

digte, tretten for hver af de ni

Et uventet besøg

En kvinde tager tilbage til sit

Vild Maskine, 2019. 205 s

muser og de kunstarter, som de

Saga, 2019. 399 s

barndomshjem for at passe sin

Paolo er ni år, da morderen og

beskytter: korsang, episk poesi,

Da Nikkis far dør står hun til at

svagelige mor. En dag kommer

tyven Angel Allegria stikker en

astronomi, kærlighedspoesi,

arve gården, lige indtil advo-

kvindens datter uventet på

kniv i halsen på hans forældre,

geometri, komedie, historisk

katen fortæller, at hun har en

besøg, men ikke alt er som det

og flytter ind i hans hjem på

poesi, lyrisk poesi og klage-

halvbror, som også skal arve.

burde være.

Chiles sydlige spids. Denne

sang.

Før var Nikkis hverdag præget

dag bliver en ny start for dem

af fred og privatliv, men nu skal

begge.

Gyldendal, 2019. 178 s

hun forhandle hver eneste ting
mod sin vilje.

4

Bourdeaut, Olivier

Moriarty, Liane

Wood, Patricia

For en håndfuld salt

Et fængslende møde

Lotto

Jensen & Dalgaard, 2019. 282 s

Hr. Ferdinand, 2019. 477 s

Silkefyret, 2019. 267 s

På en ferie i det sydlige

Ni mennesker med hver deres

Perrys IQ er kun på 76, men

Frankrig møder ejendomsspe-

problemer checker ind på

bedstemor har lært ham alt

kulanten Michel saltbonden

Tranquillum House. De ti dages

han skal vide. Da hun dør,

Jean, og på trods af eller måske

kurophold og selvudviklings-

efterlades han alene tilbage

på grund af deres mange for-

kursus bliver slet ikke som de

uden hendes livsnødvendige

skelligheder opstår en særegen

forestillede sig.

råd. Kort efter vinder Perry 12

form for venskab/fjendskab.

millioner dollars, og pludselig er han ikke helt så alene i
Strout, Elizabeth

verden.

Alt er muligt
Kelly, Martha Hall

Gyldendal, 2019. 293 s

De forsvundne roser

Kollektivroman om ni menne-

Hr. Ferdinand, 2019. 494 s

sker fra en lille provinsby i det

En amerikansk og to russiske

amerikanske Midtvesten, som

kvinder får vendt op og ned på

alle har det til fælles, at de

Alderton, Dolly

deres liv på grund af drama-

bærer på en smertefuld fortid

tiske omstændigheder i tiden

og nærer et håb om forsoning.

Alt hvad jeg ved
om kærlighed

omkring første verdenskrig. Kan

Kærlighed &
underholdning

Hr. Ferdinand, 2019. 329 s

Dolly Alderton fortæller ærligt

de finde kærligheden og lykken igen?
Cusk, Rachel

Sullivan, Mark T.

om hvordan hun gang på gang

Under en blodrød himmel

forelsker sig i de forkerte, om

Memoris, 2019. 509 s

alle de fantastiske og farverige

Omrids

Mitchell, David

Biografisk roman om den

veninder hun møder, men også

Rosinante, 2019. 254 s

Knogleurene

17-årige Pino, som i 1944

om spiseforstyrrelsen, rodløs-

Under et ophold i Athen falder

People'sPress, 2019. 635 s

hjælper jøder med at flygte

heden og ensomheden, det

den unavngivne kvindelige for-

I 1984 stikker 15-årige Holly

fra Italien til Schweiz, og som

manglende selvværd og frygten

fatter i snak med en lang række

Sykes af fra sit hjem i

derefter bliver spion for de

for at se sig selv, som den hun

mennesker. Alle har en historie

Gravesend, England. Vi følger

allierede.

virkelig er.

på hjerte, en historie om men-

hende frem til hun som ældre

neskelige dilemmaer, skilsmis-

kvinde i 2043 opholder sig i

ser, børn, parforhold, identitet

Irland, og verden er ved at gå

og kunst.

under pga. klimaforandringer.
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Ahrnstedt, Simona

Davidsson, Camilla

Hoover, Colleen

Forpligtelser

Tilstå

Flamingo, 2019. 384 s

Lille toværelses
med potentiale

Stormandsdatteren Illiana bli-

Palatium, 2019. 326 s

Auburn Reed har mistet meget

ver presset til at gifte sig med

29 årige Sofia kæmper med

i sit unge liv, og hun vil ikke

den brutale og frygtede ridder,

karrieren i finansverdenen. Men

miste igen. Owen Gentry maler

Markus Jærv. Mens erotikken

en både uhøflig og umådeligt

smukke malerier af andre men-

begynder at blomstre, står

lækker håndværker tvinger

neskers tilståelser. Men da de

konflikterne i kø. For Illiana har

hende til at tage sit liv op til

forelsker sig, vendes der op

sin egen vilje, og Markus må

revision.

og ned på alting, og alle deres

gøre op med sin fortid.

Lindhardt og Ringhof, 2019. 351 s

egne hemmeligheder må frem
i lyset.
de Rosa, Domenica
Carlino, Renée

To uger i Toscana

Historien om os

Gad, 2019. 360 s

People'sPress, 2019. 278 s

Syv håbefulde forfattere er

Forfatterspiren Emiline får sig

taget på et to ugers skrivekur-

en overraskelse, da hun vil

sus på Castella della Luna i det

læse årets bestseller. Bogen

smukke Toscana. Den varme

handler nemlig om hende og

sol, den lækre mad og de

er skrevet af Jason, hendes livs

smukke omgivelser nærer både

kærlighed, som hun ikke har

forfatterdrømme, kærlighed og

set i 12 år.

jalousi.

Carlan, Audrey

Cheek, Chip

Hellberg, Åsa

Dream maker 1. Paris, New
York, København, Milano

Dage i Cape May

Sonjas hemmelighed

Kinsella, Sophie

Lindhardt og Ringhof, 2019. 298 s

Saga, 2019. 366 s

Overrask mig!

People'sPress, 2019-, 2019. 587 s

Effie og Henry er på bryllups-

2.del af: Sonjas sidste vilje

Flamingo, 2019. 359 s

Parker Ellis og hans partnere

rejse i 1957, hvor de møder de

De tre veninder Susanne,

Sylvie og Dan er et af den

i firmaet International Guy

karismatiske og rige Clara,

Maggan og Rebecka forsøger at

slags par, der altid ved hvad

hjælper smukke kvinder over

Alma og Max. Effie og Henry

finde frem til hvad der egent-

den anden tænker og fuldfører

hele verden med at føre deres

bliver betaget af gruppen, og

ligt skete i Sonjas liv, inden de

hinandens sætninger. Noget

drømme ud i livet. Men det kan

kærlighed og seksualitet bliver

mødte hende.

må der gøres, hvis ikke deres

være rigtigt svært at lade være

en drivkraft i samværet.

ægteskab bare skal være en

med at blande forretning med

lang række forudsigeligheder.

fornøjelse.
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Nevala, Tiina

Weiner, Jennifer

Cavanagh, Steve

Hele vejen til dig

Elsker, elsker ikke

Løgneren

People'sPress, 2019. 397 s

Turbulenz, 2019. 381 s

Jentas, 2019. 396 s

Jens og Liv løber ind i hinan-

Et tilfældigt møde mellem

Advokat Eddie Flynn skal for-

den på en charterferie - han

Rachel og Andy som 8-årige

svare rigmanden Howell, hvis

er nyskilt, hun i et forhold. I

bliver startskuddet på et helt

datter er blevet kidnappet.

månederne efter støder deres

livs tilfældige møder. Men kan

En aftale om løsepenge gør

veje sammen flere gange, og

kærligheden trives, når de

pludselig Howell til anklaget,

det går op for dem, at de ikke

kommer fra helt forskellige kår?

men hvem kan man egentlig
stole på?

bare har litteraturen til fælles.

Historiske romaner

O'Leary, Beth

Petersen, Martin

Willett, Marcia

Amerikas lyksalighed

Huset i Buckley Street

Byens, 2019. 252 s

Cicero, 2019. 267 s

Udvandrerhistorie om den fat-

Cara flytter ind hos sin bror i en

tige Birgitte Jensen, der sam-

mindre landsby i Devon i det

men med nevøen Bertel må

sydlige England og møder nye

kæmpe hårdt for tilværelsen i

mennesker, der får hende til at

New York i 1922.

tage sit liv op til revision.

Familie- og
slægtsromaner

Spænding
Child, Lee

Lejlighed til deling

Carter, Chris

Under dække

HarperCollins Nordic, 2019. 440 s

Scott, Nikola

Nemesis

Jentas, 2019. 399 s

Tiffy er desperat for at finde et

Min mors hemmeligheder

Jentas, 2019. 421 s

Jack Reacher finder en eksa-

sted at bo. Leon mangler penge

Turbulenz, 2019. 425 s

Seriemorderen Lucien er slup-

mensring fra militærakadamiet

for at kunne redde sin bror. Så

Addies mor, Elizabeth, har

pet ud og går direkte efter at

West Point. Reacher ved at

hvorfor ikke udleje sin lejlighed,

været død et år, da en fremmed

ramme sin ungdomskammerat

ingen frivilligt slipper sådan

mens han alligevel har natte-

kvinde dukker op og påstår, at

Robert Hunter, der er kriminal-

en ring. Han går i gang med at

vagter på hospitalet?

hun er Addies tvillingesøster.

assistent i Los Angeles.

opspore ringens ejer og kom-

Kan det passe? Og hvad skete

mer på sporet af en stor krimi-

der egentligt den sommer i

nel organisation.

1958, som 17-årige Elizabeth
tilbragte på et landsted?
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Perissinotto, Alessandro

Knudsen, Jakob

Österdahl, Martin

Titanics orkester

Pigerne i strandhøjen

Ti svenskere skal dø

Arvids, 2019. 261 s

People's Press, 2019. 341 s

People'sPress, 2019. 502 s

En Anna Pavesi-krimi

Kristian Swane kaldes til Læsø

Agenten Max Anger bliver rodet

Den arbejdsløse, begavede

efter fundet af to mumificerede

ind i jagten på en bestialsk

psykolog Anna Pavesi fra

lig i en strandhøj.

morder som myrder betyd-

Bergamo bliver involveret i

ningsfulde svenskere. Imens

opklaringen af et knivdrab i et

kæmper han og kæresten

ferieområde i Tunesien.

Pasjie for at hun kan blive
gravid.

Nordisk spænding

Tegneserier &
Graphic novels

Holt, Jonathan

Forræderen
Klim, 2019. 351 s

Casini, Stefano

En mand myrdes brutalt i

Mimbreños

Venedig. Sporene peger mod

E-voke, 2019. 48 s

ældgamle ritualer fra frimurer-

I 1872 ankommer kaptajn

logen. Samtidig er der moderne

Everett Cole til Burro Park

terrorister på spil og CIA har

Schulman¸ Ninni

fængslet i Arizona for at

skumle planer.

Kun dig

hente sin bror, som har siddet

People'sPress, 2019. 343 s

7 år i fængsel. Turen tilbage

Da Iris møder Pål, er det kær-

besværliggøres af oprørske

lighed ved første blik. Impulsivt

Mimbreños-apacher og morderiske røvere.

Lucius, Walter

Englen i skyggen

Jungstedt, Mari

flytter de sammen og forsøm-

People'sPress, 2019. 371 s

Et mørke iblandt os

mer alt andet, for Pål opfylder

Sagen om en afghansk dreng,

People'sPress, 2019. 293 s

nærmest alle Iris' tanker og

der er blevet sexmisbrugt og

Under kapsejladsen Gotland

behov, før hun selv erkender

Mokary, Pezhmann

kørt ned i Holland, viser sig at

Rundt findes en mand lig-

dem. Hendes omgangskreds

Lange skygger

have forbindelse til regeringen

gende kneblet og bagbundet på

reagerer med undren og

Red Whale, 2019. 120 s

og en russisk oligark. Men

stranden. Samtidig er forholdet

bekymring.

På en kirkegård møder Sam en

journalisten og kampsportsud-

mellem Kriminalinspektør

person, som han ender med

øveren Farah Hafez og hendes

Knutas og hans kollega Karin

at skyde. Sam tager tilbage

allierede forsøger at kæmpe for

anspændt. Senere findes liget

til storbyen "Angel City", hvor

retfærdigheden.

af en kvinde, og jagten ind i

han vil gøre op med noget, der

mørket begynder.

skete 30 år tidligere.
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Biografier
& erindringer

Tysklands politiske udvikling

den er Sveriges mest omtalte

op til nazisternes magtover-

virksomhed.

tagelse.
99.4 Delbo, Charlotte

Delbo, CharlotteTitel

Fra virkelighedens
verden

Auschwitz og efter
Gyldendal, 2019. 418 s

99.4 Andersen, Anita

Andersen, Anita

En biografi - min vej hjem

Den franske koncentrations-

Saxo Publish, 2019. 173 s

lejrfange Charlotte Delbo (1913-

Anita Andersen (f. 1969), der

1985) fortæller i en blanding

blev født som en dreng og

af erindringsglimt, digte og

var familiefar og gift med en

dialoger om relationer mel-

kvinde i 21 år, beretter om at

lem mennesker, afsavn og om,

springe ud som transkønnet og

hvordan man kommer videre i

99.4 Laudrup, Rebecca

gå hele vejen til en kønsskifte-

livet efter at have været i kon-

Laudrup, Rebecca

operation.

centrationslejr.

Jeg finder altid hjem
People'sPress, 2019. 202 s

Influencer, blogger og skribent

99.4 Carlsen, Anjee Gitte

99.4 Dutschke, Rudi

for Elle, Rebecca Laudrup (f.

Carlsen, Anjee Gitte

Dutschke, Hosea

1994) fortæller om sine mange

Rudi og jeg

barndomshjem rundt om i ver-

61.49

Visdomsbøgerne, 2018. 113 s

Turbine, 2019. 255 s

den og om at prøve at skabe et

Gutman, Matt

Forfatterens mand får konsta-

Beretningen om forfatterens

hjem, selvom det altid flytter

Drengene i grotten

teret en hjernesvulst, der for-

politisk kontroversielle og

sig. Om at have rod i en tryg

HarperCollins, 2019. 302 s

andrer parrets liv fra den ene

idealistiske far, Rudi Dutschke

familie, selvom de fysiske ram-

Om den dramatiske rednings-

dag til den anden.

(1940-1979), samt en erindrings-

mer konstant skiftes ud.

aktion i sommeren 2018, da 12

At leve og at dø

historie om hans egen barndom

drenge og deres fodboldtræner

fra de tidligste år, dels sam-

blev fanget i en oversvømmet

99.4 Laursen, Fie

grotte i Thailand.

Laursen, Fie

menstykket af farens dagbogs-

99.4 Toller, Ernst

optegnelser, sammenflettet

Toller, Ernst

med en mere fri gengivelse af

En ungdom i Tyskland

hans egne oplevelser og følel-

Vandkunsten, 2019. 371 s

78

Fie Laursens (f. 1996) personlige

ser i de tumultariske år.

Erindringer som fungerer både

Historien om Spotify

beretning om omkostningerne

som en kortlægning af forfat-

Underskoven, 2019. 187 s

ved at være realitystjerne og

teren Ernst Tollers (1893-1939)

Historien bag streamingtjene-

hvordan hun har valgt at drop-

liv og politiske udvikling, men

sten Spotify, fra dens opstart

pe stoffer og delvist alkohol.

samtidig er et vidnesbyrd om

i 2006 og frem til i dag, hvor

Kendt og knust
People'sPress, 2019. 188 s
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99.4 Vangsø, Mads

20.1

ning, men som et menneske.

79.3

Vangsø, Mads

Egholm Pedersen, Kåre

Her sættes flygtningebegrebet

Malmdorf Andersen, Marc

Tværs over Atlanten

Tro på Gud

under en menneskelig lup.

Leg

Storyhouse, 2019. 269 s

Eksistensen, 2019. 127 s

Aarhus Universitetsforlag, 2019. 60 s

Kom med tidligere radiovært

Med afsæt i filosoffen Charles

Tænkepauser, 70

Mads Vangsø (f. 1971) på en

Taylors tanker om sekularise-

Om legen som fænomen, med

strabadserende rotur tværs

ring søges der svar på, hvorfor

dens særlige forudsætninger

over Atlanterhavet og på

det moderne, gudløse men-

og karakteristika.

ørkenløb i Sahara. Undervejs

neske hjemsøges af tvivl, og

gives et dybt indblik i Vangsøs

hvorfor mange stadig længes

tanker, tvivl og følelser.

efter at finde den dybe mening
og sjælelige fred, som fulgte

Tanker & refleksioner

med de gamles gudstro.

13.17

I selvmordets kølvand
Eksistensen, 2019. 175 s

70

Hvordan reagerer krop og sind

Sanderhoff, Merete

ved selvmord, hvordan er det

Et spørgsmål om kultur

at være efterlevende til et

Gad, 2019. 274 s

selvmord og hvordan kan man

42 kulturpersonligheder -

som fagperson få hjælp til at

blandt andre Mette Bock,

99.4 Müller, Herta

håndtere samtalen med efter-

Kasper Holten, Olafur Eliasson,

Müller, Herta

levende?

Knud Romer og Maria Rørbye

Sult og silke

Rønn, giver deres bud på frem-

THP, 2019. 180 s

tidens kulturpolitik, kulturens

Personlige essays og taler af

16.8

30.1645

betydning og hvor vi vil hen

den rumænskfødte forfatter

Kløvedal, Gurli Marie

Jensen, Carsten

med kulturen i Danmark.

Herta Müller (f. 1953) om livet

Hvad døden har lært mig
om livet

Hovedspringere

i Rumænien under Ceausescus

Politiken, 2019. 163 s

diktatur.

Kristeligt Dagblad, 2019. 184 s

Essay, der argumenterer for, at

21 markante og tænksomme

vi ser flygtningen som et men-

danskere deler ud af deres

neske, der er nødsaget til at

personlige og professionelle

tage et hovedspring ud i uvis-

erfaringer med at have døden

heden - ofte med livet som ind-

tæt inde på livet.

sats. Ingen er født som flygt-

10

Samfund & politik

Job & ledelse

99.4 Samuelsen, Anders

4-dages arbejdsuge og om en

Samuelsen, Anders

ny måde at arbejde på som

30.13

Ikke for mine blå øjnes skyld

matcher fremtidens udfordrin-

Sandberg, Jane

Liberal Alliance, 2019. 135 s

ger. Med råd til både medarbej-

Come together

Anders Samuelsen (f. 1967)

dere og ledere.

Strandberg Publishing, 2019. 159 s

beretter om de dramatiske år

Om de mange frivillige fæl-

op til og under regeringsdan-

lesskaber der pibler frem

nelsen i 2015 og om Liberal

i Danmark. Med nærmere

Alliances tid i regeringen frem

beskrivelse af 24 udvalgte ini-

til udskrivelsen af folketings-

tiativer, interviews med dem,

valget i maj 2019.

Personlig udvikling
& psykologi

der fik i idéerne, og gode råd til
andre som gerne vil skabe nye
fællesskaber.

Videnskab &
digitalisering

60.133

Lundmann, Lars

Du skal ikke være dig selv
30.11

Mental Press, 2019. 206 s

Bernsen, Markus

Jobguide med fokus på de

Danmark disruptet

psykologiske perspektiver på

Gyldendal, 2019. 212 s

arbejdsmarkedet, på jobs og

Journalistisk rejse gennem et

på det arbejdende menneske,

land i teknologiens klør, om

samt redegørelse for de anta-

13.17

hvordan ny teknologi former

gelser og regler, som gælder i

O'Toole, Mia Skytte

vores hverdag og samfund.

spillet om at få et nyt job.

Følelsernes kompas
Akademisk Forlag, 2019. 135 s

Om at kunne navigere i sit
32.3

60.136

32.26

Vestergaard, Mads

Abildgaard, Pernille Garde

Rohde, Jens

Digital totalitarisme

Tro, håb og ungdomsoprør

Information, 2019. 230 s

Kant, 2019. 195 s

Debatbog om hvordan den digi-

Manden der knuste kalenderen for at gøre sine medarbejdere lykkelige

En politiske og åndelige opsang

tale revolution sætter borger-

Frydenlund, 2019. 212 s

til ungdommen fra den radikale

nes retsstilling og tillid under

Om den danske virksomhed IHH

politiker Jens Rohde (f. 1970).

pres. Om den teknologiske

Nordic, der har indført 4-dages

En opfordring til at engagere

udviklings mulige konsekvenser

arbejdsuge og samtidigt har

sig og tro og håbe på en bedre

for samfund, demokrati og i

fordoblet omsætningen. Om

fremtid.

sidste ende vores frihed.

fordele og ulemper ved en

11

følelsesliv.

15.2

99.4 Power, Marianne

tion i folkeskolen - med særligt

61.642

Hamilton, David R.

Power, Marianne

fokus på den "pissedårlige"

Sårbare unge

5 positive bivirkninger ved
at være venlig

Et bedre jeg

undervisning i folkeskolen for

Muusmann, 2019. 96 s

People'sPress, 2019. 381 s

at skærpe bevidstheden om

Mentaltræning til positiv udvik-

Borgen, 2019. 203 s

Journalisten Marianne Power

hvad der skal til for at skabe

ling, motivation og selvværd.

Om hvordan venlighed har ind-

(f. 1976) føler hun er groet fast

god undervisning.

flydelse på krop og sind, og om

i sit liv. Hun beslutter sig for at

hvordan venlighed bevirker, at

undersøge, om det kan ændre

vi er gladere og i det hele taget

hendes liv til det bedre at leve

37.2

føler os bedre tilpas.

efter selvhjælpsbøger i et år.

Montgomery, Hedvig

Med humor og energi kaster

Forældremagi

hun sig ud i projektet.

Akademisk Forlag, 2019. 196 s

Rejser & oplevelser

Syv enkle trin til at lykkes med
opdragelsen.

Børn & pædagogik
30.1664

Bjerre, Anna

Det du ikke ved om din
teenagedatter
GirlTalk.dk, 2018. 236 s

Et indblik i teenagepigernes

40.1

liv og verden til glæde for alle

Egede-Lassen, Henrik

61.36

forældre og andre der omgås

Dahl, Charlotte Adserballe

pigerne. Om sociale medier,

Hvis jeg overlever det her bliver det en god historie

Når sindet har fokus

kærester, veninder, kroppen,

Turbine, 2019. 343 s

mellemgaard, 2019. 182 s

selvværd, 12-tals piger, mærke-

Om at styrke sin selvtillid og

tøj m.m.

Rejseskildringer af naturfo61.641

tograf og rejseguide Henrik

opnå større livsglæde som

Mor med migræne

Egede-Lassen. Han arbejder

psykisk sårbar. Med fokus på

Muusmann, 2019. 224 s

med løver på safari i Afrika,

sindet kan man påvirke adfærd

37.1

Råd og vejledning til hvordan

møder indfødte i Borneo, sejler

til sund livsførelse og give lyst

Oettingen, Alexander von

kvinder der lider af migræne,

tømmerflåde ned ad regn-

til at modstå negative, bekym-

Pissedårlig undervisning

kan håndtere graviditet, fød-

skovsfloder, dykker med hajer,

rede og angstprægede tanker.

Hans Reitzel, 2019. 100 s

sel, barsel og familieliv med

kæmper for bevaring af truet

Humoristisk kommentar til

migrænen som følgesvend.

natur og meget mere.

eksisterende pædagogiske
teorier og til den aktuelle situa-

12

48.64New York

48.83

46.4Aarhus

Lemer, Ali

Rasmussen, Hans Erik

Aarhusguiden

New York

Vandreture i Peru

Turbine, 2019. 243 s

Turbulenz, 2019. 258 s

Møllen, 2019. 100 s

Guide med gennemgang af

New Yorks bedste seværdighe-

Grundige beskrivelser af de

Aarhus' mest interessante

der, rejseruter og lokale hem-

vigtigste vandreruter omkring

steder. Med beskrivelser af

meligheder.

Machu Picchu i Peru. Derudover

det gamle centrum, Trøjborg,

en udførlig guide til Machu

universitetsområdet, sko-

Picchu og en række temaer om

vene, havnen, Den Gamle By,

historie, højdetilvænning og

Botanisk Have, Marselisborg,

udstyr.

Moesgaard og Tivoli. Derudover
tips til at finde de gode stran-

47.57 Rom

Evighedernes by – Rom

Danmark rundt

Gad, 2019. 351 s

de, parker, ølsteder, festivaler
og lavbudgetperler.

Om Rom som evighedernes by.
Om hvordan Roms magthavere
fra kejser Augustus til diktator

71.956

Mussolini synliggjorde byens

Elskede huse

evighedskarakter gennem byg-

Frydenlund, 2019. 499 s

geprojekter, monumenter og

Fotografen Suste Bonnén og

byplanlægning.

forfatteren Louise Svanholm
48.7

har rejst rundt i hele Danmark,

Andersen, John

hvor de har fotograferet og
skrevet om 45 fredede huse.

Bush, Austin

Ad støvede veje
rundt i Sydamerika

Thailand

mellemgaard, 2019. 227 s

herregårde, højskoler og andre

Turbulenz, 2019. 324 s

Eventyren John Andersen

Thailands bedste seværdighe-

og hans rejsemakker kører

46.4Aarhus

tede bygninger. Med oversigts-

der, rejseruter og lokale hem-

på motorcykel gennem

kort og fredningsbeskrivelser.

meligheder.

Sydamerika i Che Guevaras

111 steder i Aarhus
som du skal se

(1928-1967) spor, hvor de bl.a.

Frydenlund, 2019. 230 s

møder lokalbefolkningen i

Rejseguide med 111 ideer til

Argentina og Chile. Krydret

skæve og usædvanlige steder

med historiske og kulturelle

at besøge i Aarhus.

48.242

Der er små og store byhuse,
karakteristiske og forskelligar-

anekdoter og facts samt citater
fra Che Guevaras rejsedagbog.

13

56.13

63.519

Den blå planet II

Ewald, Nina

SF Film, 2019, dvd

Den store bog om små haver

Disc 1-3, episodes 1-7

Nice, 2019. 192 s

Verdenshavene er truet af

Inspiration til havens indretning

menneskeskabte dårligdomme

for folk med grønne fingre og få

som forurening, overfiskeri

kvadratmeter til rådighed.

og klimaforandringer. Se og
lyt med, når 93-årige David
Attenborough guider igennem
seriens 7 afsnit. Vi kan bl.a.
79.11

opleve, hvordan pukkelhvaler

Tivoli - en eventyrlig
blomstrende have

og delfiner jager sild, og hvordan livet foregår i de allerdybe-

63.69

Turbine, 2019. 457 s

ste have.

Læby, David

Hundens helse

I tekst og billeder tages vi med
igennem Tivolis haver, beplant-

Turbine, 2019. 220 s

ningerne, vandet, træerne og

63.67

Vejledning til hundeejere om

blomsterne, som er en vigtig

Malmkjær, Poul

helsekost og healingsteknikker

del af den gamle forlystelses-

for hunde - om energihealing,

park. Der fortælles om chef-

Hunde er vel også en slags
mennesker

gartner Tom Knudsens designs

Tro-fast, 2019. 213 s

andre kosttilskud for både kro-

63.59

og tanker året rundt, også ved

Om hunde set i et kulturelt per-

niske og akutte lidelser.

Blomster i vand

specielle begivenheder som

spektiv, med afsnit om f.eks.

halloween og jul.

hundens historiske baggrund,

akupressur, terapi med urter og

Gyldendal, 2019. 184 s

Hus & have

hunden i kunst og medier,

Natur & dyr

berømte hunde, store per-

Inspiration til at lave buketter
og blomsterarrangementer
med tilhørende vaser, skåle

sonligheders hunde og meget

63.51

mere.
50.255

Træterrasser
- samt tagterrasser

Naturguide Island

Træinformation, 2018. 135 s

Gyldendal, 2019. 222 s

Gør det selv vejledning til at

Generel information om Islands

bygge træterasser.

geologi og geografi med beskrivelse og fotos af fugle, pattedyr, planter og lokaliteter.

14

eller lignende.

Mad & opskrifter

64.15

64.17

Grøn mad let at lave

Lustrup, Ditte Christina

64.1

Lindhardt og Ringhof, 2019. 200 s

Hyben

Dahlgaard Jensen, Mette

Kogebogen indeholder omkring

Muusmann, 2019. 144 s

Gemyse

100 opskrifter på grøn mad og

37 hybenopskrifter til alle

Muusmann, 2019. 240 s

er bygget op omkring de grøn-

dagens måltider. Med præ-

Forfatteren, som er gastro-

sager og salater, der i sæson

sentation af hybens indhold af

nomisk chef på restaurant

forår, sommmer, efterår og

sundhedsfremmende stoffer

Gemyse i Tivoli, præsenterer

vinter.

og introduktion til frugtens

opskrifter på en række retter

historie og anvendelse som

med grøntsager som det primære omdrejningspunkt.

folkemedicin.
64.14

64.15

Baagø, Karina

Grøn mad til hele familien

Knæk koden
til glutenfrit brød

Lindhardt og Ringhof, 2019. 237 s

Forfatterskabet.dk, 2019. 107 s

tariske og veganske retter.

Med udgangspunkt i

Opskrifterne er på morgenmad,

Strukturmetoden præsenteres

snacks, hovedretter, sødt og

opskrifter på glutenfri boller,

saft/juice.

100 opskrifter på både vege-

brød og andre brødretter som
pizza og pirogger. Alle opskrifter er eller kan laves glutenfrie,

64.15

mælkefrie og low FODMAP.

Hassan, Nahid

Vegetarisk curry
Turbine, 2019. 160 s

64.17

64.11

64.14

Flere end 60 opskrifter på

Staun Petersen, Søren

Tanggaard, Karsten

Villumsen, Karina

vegetariske retter fra Indien og

Rabarber

Sous vide 2.0

Vafler

Bangladesh - bl.a. klassikere

Muusmann, 2019. 112 s

Lindhardt og Ringhof, 2019. 464 s

Madgudinden, 2019. 77 s

som korma, tikka og dal samt

Opskrifter på bl.a. rabar-

En grundig indføring i sous

Til morgenmad, frokost, aftens-

om de teknikker og tips der

berchips, rabarberpizza og

vide-teknikken med en række

mad og dessert : helt uden

viser hvordan man kan lave

rabarbergin, men også mere

opskriftsforslag for både

mælk, hvede, gluten, sukker

egne krydderiblandninger,

velkendte retter som fx trifli

begyndere og øvede.

og soja.

karrypasta, chutneys, raita og

og crumble. Herudover kort

paneer.

om rabarberens egenskaber, et
historisk rids og tips om dyrkning og høst.

15

Ernæring & sundhed

på kødet og forståelse for de

yogaøvelser udviklet specielt til

81

enkelte mærknings-ordninger.

hæklere. For både begyndere

Søelund, Lise

61.38

Med cases om fagfolk, familier

og mere erfarne hæklere.

Alle tiders bøger

Bilton, Casper

og ildsjæle, der har taget et

Griffle, 2019. 132 s

Plant power fitness

aktivt valg om bæredygtighed

Præsentation af 15 uomgæn-

Muusmann, 2019. 254 s

til inspiration samt en samling

gelige, udødelige klassikere fra

Spis plantebaseret kost og bliv

bæredygtige opskrifter.

den europæiske kanon, læst af

sund, opnå vægttab og kom i
topform - hvad enten man er
motionist eller atlet. Indeholder

generation efter generation.

Sy & strik

Sport

en gennemgang af den plantebaserede kost, herunder hvad
man skal spise samt viden om

79.71

protein, kulhydrater og fedt.

Falbe-Hansen, Rasmus

Dertil definitioner og bag-

64.65

Fodboldens ABC

grundsviden om det at leve

Varnam, Emma

mellemgaard, 2019. 66 s

vegansk.

Hæklede kaktus
og andre sukkulenter

En række historier fra fodbol-

Legind, 2019. 141 s

store spillere gennem tiden

25 hæklede kaktus og sukku-

fra A-Å.

64.64

lenter, der ikke kræver grønne

Fredens, Sys

fingre.

Sommerbørn

dens verden, og portrætter af

79.71

Klematis, 2019. 48 s

Hobby & fritid

Strikke- og hæklebog med 13
opskrifter på sommertøj til

Schmeichel, Peter

Min største kamp
Storyhouse, 2019. 334 s

børn mellem 4 og 12 år.

79.97

30 danske fodboldstjerner og

Ulnits, Steen

tidligere landstræner Sepp

Laks & havørred

Piontek fortæller om deres livs

64.65

Turbine, 2019. 236 s

største fodboldkamp. Hvad

61.38

Mills, Molla

Om fiskeri af opgangsfisk. Om

gik der fx gennem hovedet på

Larsen, Julie Juanita

Ny hækling

de særlige forhold, der gør sig

Allan Simonsen, da han sco-

Bæredygtig kost

Turbine, 2019. 287 s

gældende, når man vil fange de

rede til 1-0 mod England på

Muusmann, 2019. 216 s

Hækleprojekter til hjemmet,

fisk, der er på vej op i vandløb

Wembley i 1983?

Om begrebet bæredygtighed i

med opskrifter på bl.a. tæpper,

for at gyde. Desuden om stand-

forhold til kost, fx hvordan man

tasker, kurve og puder. Særlige

pladser, grejet, fluerne, fiske-

kan undgå madspild, skære ned

afsnit om optiske mønstre og

nes adfærd, teknikker m.m.

16

Musik & film

bog redskaber til at vurdere

61.644

troværdigheden af det næste

Den anden halvdel

sundheds-råd.

Trykværket, 2019. 307 s

99.4 Bach, Johann Sebastian

Inspirations- og selvhjælpsbog,

Wenzel Andreasen, Mogens

til at finde vej ud af spisefor-

Johann Sebastian Bach Den store barokkomponist

styrrelsen.

61.549

Tilbage til naturen

Olufsen, 2019. 175 s

Hedwig, 2019. 270 s

Portræt af den tyske kompo-

Forfatterne fremlægger teorien

nist Johann Sebastian Bach

bag naturterapi, og de metoder

(1685-1750). Om hans levneds-

og principper de anvender.

forløb og gennemgang af hans

De forklarer blandt andet den

væsentligste og oftest opførte

naturdynamiske procesmodel

værker.

79.71

og systemisk naturterapi, der

Stavrum, Arild

beskæftiger sig med grupper

Åge indefra

og familier.

99.4 Turner, Tina

People'sPress, 2019. 431 s

Turner, Tina

Biografi om Danmarks norske

Mit livs kærlighed

træner for herrefodboldlands-

Memoris, 2019. 282 s

holdet, Åge Hareide (f. 1953),

61.644

Sangerinden Tina Turner (f.

og hans karriere som både

Sterll, Bille

1939) fortæller om at være en

topspiller og træner. Herunder

Når maden tager magten

naiv pige fra landet der bliver

bl.a. rollen som cheftræner

Pressto, 2019. 270 s

superstjerne, og om forholdet

i Brøndby IF og landsholdet

Med udgangspunkt i en lang

til den voldelige Ike Turner og

som han førte til VM i Rusland

række interviews med piger og

til sit livs kærlighed, tyskeren

i 2018.

deres familier, fortælles der om

Erwin Bach. Om at finde styrke

de problematikker og psyko-

i buddhismen og det spirituelle

logiske mekanismer, der er på

liv, og reflektion over sygdom

spil, når et barn og dets familie

og alderdommen.

Sundhed
& behandling

61.55

bliver ramt af en spiseforstyr-

Wolder, Fritz

relse. Ser på emnet i forhold til

61.3

Urteapotekeren

familien, behandlersystemet

Donkin, Ida

Helikon, 2019. 260 s

og den rolle, som de sociale

Sygt eller sundt

Opslagsværk med oplysninger

medier spiller.

Lindhardt og Ringhof, 2019. 215 s

om de mest brugte helbreden-

Med afsæt i den videnska-

de urter i Danmark.

belige verden giver denne

17

1987) liv og virke med vægten

censur, og balancen mellem

der endte med at fungere som

lagt på beskrivelsen af hans

kriminalitet og kunst, viden-

talestol for Hitler og som blev

arbejde med "Menneskehedens

skab og lidenskab.

yderst gavnlig for hans ambi-

Triumfbue" i den parisiske

tioner.

bydel La Défence.
90.87
99.4 Willumsen, J. F.

Da danskerne fik Dannebrog

J. F. Willumsen
- farver & striber

Argo, 2019. 223 s

Arken, 2018. 116 s

bag legenden om Dannebrog.

Om J.F. Willumsens (1863-1958)

Faldt Dannebrog virkelig ned

udvikling som maler over tid,

fra himlen den dag i 1219?

Om den historiske virkelighed

99.4 Wilson, Brian

samt om Willumsens livsværk,

Jørgensen, Karsten

hans udklipssamling, og om

Brian Wilson og
The Beach Boys

den indflydelse tidens populærkultur - fx tegneserier -

32.61

Haase, 2019. 301 s

havde på hans kunst.

Hammer, Ole

Bidrag til Danmarks
indvandringshistorie

Rockgruppen The Beach Boys
op- og nedture skitseres sideløbende med forsanger og

Historie

Turbine, 2019. 302 s

sangskriver Brian Wilsons (f.

Beretning om udviklingen i

1942) livshistorie. Mens gruppen

30.1772

indvandringen til Danmark i

kæmper for at forblive i toppen

Strand, Frederik

perioden fra 1970 frem til i dag,

af hitlisterne, slås Brian med

De forbudte billeder

belyst ud fra statistikker, histo-

stofmisbrug, psykoser og for-

Lindhardt og Ringhof, 2019. 391 s,

risk dokumentation, analyser

styrrende stemmer i sit hoved.

Med undgangspunkt i

og personlige beretninger.

Politimuseets samling af konfi-

Kunst & arkitektur

91.93

Kjærsgaard, Jakob Tøtrup

Den Røde Brænding

skeret materiale beskrives pornografiens historie i Danmark.

34.7941

Turbine, 2019. 321 s

Fra 1866, hvor det blev forbudt

King, David

Fortælling samlet i førstehånds-

99.4 Spreckelsen, Johan Otto von

at sælge og distribuere bille-

Retssagen mod Adolf Hitler

beretninger, dagbogsnotater,

Tschernia, Dan

der af nøgne kroppe og andet

Gyldendal, 2019. 478 s

breve og andre kilder, hvor

Spreck

utugtigt materiale, og frem til

Om Adolf Hitlers (1889-1945)

danskere i aktiv krigstjeneste

Aarhus Universitetsforlag, 2019. 217 s

frigivelsen af billedpornogra-

mislykkede kupforsøg i

fortæller om deres oplevelser

Om den danske arkitekt Johan

fien d 30. maj 1969. En historie

München den 8. november 1923

fra D-dagen som fx krigssejler,

Otto von Spreckelsens (1929-

om kampen mellem frisind og

og den efterfølgende retssag,

pilot eller infanterist.
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95.2

Christensen, Else

Apple, windows &
sociale medier

FILM
Nordiske film

Vikingernes ukendte verden

Christian IV
- den sidste rejse
Another World Entertainment, 2019

I 1648 drager Kong Christian

Bonnier, 2019. 126 s

På baggrund af den nyeste

Battle

IV i karet mod Rosenborg Slot.

forskning tegnes et mere kom-

Filmbazar, 2019

Kongen er døende og har et

plekst billede, end man hidtil

Rigmandsdatteren Amalies ver-

sidste ønske: Han vil mødes

har kendt, af vikingernes histo-

den synker i grus, da hendes far

med ekshustruen Kirsten Munk

rie og levevis.

erklæres konkurs. Nu må hun

og få hende til at indrømme

pludselig træne dans i en fæl-

utroskab. Kongen hallucinerer

lessal, og kæmpe for ting hun

og mindes deres første møde i

før tog for givet. Vil hun kunne

1614, deres giftemål og unge år

finde sig selv og kæmpe for sin

sammen.

ret og plads på danseholdet?
19.633

Design din hjemmeside
og blog med WordPress
version 5
Libris, 2019. 91 s

Installation og opsætning ;
Redigering af indhold ; Design
96.1

din hjemmeside med temaer

Bisgaard, Lars

og widgets ; Plugins og bru-

Christian 2.

gerinvolvering ; Sikkerhed og

Gad, 2019. 446 s

optimering

Før frosten

Biografi om kong Christian
den 2. (1481-1559), der fortæl-

Britt-Marie var her

Nordisk Film 2019

ler historien om en konge med

19.6393

SF Studios, 2019

Bonden Jens, der lever i 1800-

internationalt udsyn. Værket

Colding-Jørgensen, Anders

Britt-Marie elsker regler,

tallet, har problemer med at

sætter samtidig spørgsmåls-

Hov, et egern!

ordentlighed og natron. Da hun

skaffe mad nok til sig selv

tegn ved myterne om kongens

Gyldendal, 2019. 142 s

pludselig står uden ægteskab,

og husstandens tre børn. Da

mentale helbred, som har

Adfærdspsykolog Anders

bopæl og job, ansættes hun

høsten slår fejl, må han træffe

domineret fortællingerne om

Colding-Jørgensen kigger på den

som fodboldtræner for et bør-

fatale beslutninger.

regenten.

adfærd, der gør at vi mennesker

nehold, der snart sætter alle

forholdsvis tit tjekker vores

hendes rutiner og lister under

mobiltelefoner uden egentlig at

hårdt pres. Men måske har livet

kunne forklare hvorfor.

mere at tilbyde end rengøring?
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Arctic

Boy erased

Cold pursuit

Mis. Label Noble Entertainment 2019

Universal Sony Pictures Home

SF Film, 2019

En mand er styrtet ned i øde-

Entertainment Nordic, 2019

Nels Coxman lever et stille

marken i Arktis. Her forsøger

Jared bor sammen med sine

liv som sneplovchauffør i en

han at overleve, han fisker og

forældre i en mindre by i

mindre skisportsby i Colorado.

prøver på at få kontakt med

Arkansas. Faderen er en suc-

Da Nels' søn bliver myrdet ind-

omverdenen. En dag beslutter

cesfuld bilsælger OG præst.

leder Nels et hævntogt mod de

han sig for at forlade de trygge

Da forældrene finder ud af,

kriminelle der stod bag mordet.

rammer omkring det nedstyr-

at Jared er homoseksuel, sen-

tede fly for at finde hjælp.

der de ham på en "lejr" for at
blive omvendt! Et drama om

Dumplin'

Mødregruppen

kærlighed, baseret på virkelige

SF Film, 2019

Nordisk Film, 2019

hændelser.

Willowdean har altid været

Line har gjort alt for at lægge

en stor pige. Hendes mor er

barndommen på Fyn bag sig,

tidligere skønhedsdronning, og

men mandens utroskab sen-

i trods melder Willowdean sig

der hende hovedkuls tilbage

til dette års skønhedskonkur-

til Danmark. Måske har den

rence. Dette får andre til også

fynske provins og mødet med

at melde sig, og snart starter

en lokal mødregruppe alligevel

de deres egen lille revolution

noget at byde på, trods alt?

med skønhedsidealet.

Udenlandske film

Beautiful boy
Flugten fra Sobibor

Scanbox Entertainment Denmark, 2019

18-årige Nicolas Sheff lever et

Another World Entertainment, 2019

Aquaman

lykkeligt og harmonisk liv, med

Bumblebee

I den nazistiske udryddel-

Twentieth Century Fox Home

sin familie, men alt vendes på

Twentieth Century Fox Home

seslejr Sobibór i Polen døde

Entertainment, 2019

hovedet, da han en aften ikke

Entertainment, 2019

mere end 250.000 mennesker

Magtkampe under havet,

kommer hjem. Det viser sig, at

Optimus Prime sender B-127

på mindre end et år. Med den

horder af soldater der truer

Nicolas har holdt et mangeårigt

afsted mod Jorden på en hem-

russiske officer Pechersky i

Jordens eksistens, kun én mand

stofmisbrug skjult for sine

melig mission. På Jorden, hvor

spidsen planlægger fangerne et

kan stoppe dem: Aquaman!

nærmeste, et misbrug, der nu

året er 1987, møder vi den unge

oprør og i oktober 1943 starter

har ført til en afhængighed af

pige Charlie. B-127 bliver gode

opstanden. Vil Sobibór blive

amfetamin

venner med Charlie, der døber

den første udryddelseslejr, hvor

ham Bumblebee. Men de onde

en opstand vil lykkes?

Decepticons er på vej og det
truer hele Jordens eksistens.
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Girl

If Beale Street could talk

The mule

Widows

Filmbazar, 2019

Universal Sony Pictures Home

Twentieth Century Fox Home

Twentieth Century Fox Home

Den unge Victor er under for-

Entertainment Nordic, 2019

Entertainment, 2019

Entertainment, 2019

andring. Fra drengen Victor

Tish og Fonny er unge og

Earl Stone er mere end 80 år

Harry Rawlins og hans bande

til pigen Lara. Det professio-

inderligt forelskede. Det er

gammel og han er gået person-

begår røveri mod en penge-

nelle mål er at blive balleri-

dog ikke nemt at være et afro-

lig konkurs. Earl begynder at

transport, men det ender i

naen Lara. Det unge menneske

amerikansk par i 1970'erne og

arbejde som kurer for et mexi-

katastrofe. De sorgramte enker

kæmper hårdt og målrettet

de løber ind i flere udfordringer.

cansk narkokartel, han kører

bliver presset til at fremskaffe

for at nå ballerina-drømmen.

Den største udfordring viser

rundt med stoffer i Illinois.

pengene, og Veronica finder

Pubertetsforandringerne og

sig, da Fonny bliver uskyldigt

forberedelsen til kønsskifte-

anklaget for en forbrydelse.

Harrys manual for kuppet. Og
så går de i gang.

operation lægger et stort pres

Sunset

på Lara.

Filmbazar, 2019

Irisz Leiter er vokset op i
Trieste, men vender i 1913 tilbage til Budapest for at søge
arbejde i hendes afdøde forældres hattebutik. Både direktøren Brill og de unge kvindelige
ansatte, bliver forskrækkede
over Irisz' tilstedeværelse. Er
der en forbindelse til Irisz' bror
og oprørsbevægelsen?

Leave no trace

Vogterne

Universal Sony Pictures Home

Mis. Label, 2019

Godzilla returns

Entertainment Nordic, 2019

Vice

Frankrig under første ver-

Another World Entertainment, 2019

Will er veteran og kan ikke leve

SF Studios, 2019

denskrig. Den ældre kvinde

Godzilla er tilbage! Et gigantisk

efter samfundets normer. Hans

Humoristisk og satirisk fortæl-

Hortense styrer gården sam-

monster, Godzilla, begynder

traumer lindres i naturen, og

ling om Dick Cheneys (f. 1941)

men med datteren Solange.

at hærge Tokyo, og regeringen

derfor lever han med sin teena-

liv og karriere. Om hvordan han

Mænd og sønner er i krig. De

forsøger at sætte en stoppe

gedatter i skovene omkring

som ung slagsbror uden ambi-

hyrer den unge kvinde Francine

for monstret. Men det viser sig

Oregon, indtil myndighederne

tioner får tilværelsen på ret køl

som hjælper på gården. Da

nemmere sagt end gjort.

finder dem.

og ender i magtens centrum i

Francine og George, Hortenses

det Hvide hus, som vicepræsi-

søn, bliver forelsket i hinanden,

dent for George Bush.

begynder dramaet for alvor.
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SPIL

gennem bydelen, må Yagami

RICO

- eller blive manager for dit

træde til for at fange morderen

Rising Star Games, 2019. PS4

eget cykelhold.

Assassin's creed – odyssey

Shooter. Du er strisseren

Ubisoft, 2018. PS4

der sparker døre ind og ryd-

Adventurespil. Actionspil.

der bulen for kriminelle.

Spillet foregår i år 431 f.Kr.

Demonterer bomber og samler

under den peloponnesiske krig.

spor, så du kan få point til

Du styrer en lejesoldat, som via

opgradering af dine våben og

en lang række quests kæmper

udstyr. Spil på split-screen med

for at forene din familie og

en ven eller gå online og kon-

afdække en ondskabsfuld kult.

kurrere med andre på samme

Derudover skal du udforske

level i leaderboardet.

den græske verden og opdage
mytologiske artefakter og
monstre.

Kingdom come
– deliverance

The sinking city

Warhammer - chaosbane

Bigben Interactive, 2019. PS4

Bigben Interactive, 2019. Xbox One

Deep Silver, 2019. Xbox One

Actionspil. Horror-eventyr,

Actionspil. Hack'n'slash-

Rollespil. Sandkassespil.

inspireret af H.P. Lovecrafts

rollespil. Kæmp som én af fire

Smedesønnen Henry overle-

værker. Historien foregår i

forskellige karakterer med

ver et brutalt angreb på sin

Massachusetts i 1920'erne. Du

hver deres unikke evner: rid-

landsby. Nu må han finde sin

er privatdetektiven Charles

der, elver, magiker og dværg.

plads i verden, og måske finde

Reed, som skal efterforske

Udforsk forladte slotte, dystre

sin hævn undervejs.

byen Oakmonts uforklarlige

krypter og øde ruiner og kæmp

oversvømmelse, der på mystisk

mod utallige fjender

vis er forbundet med Reeds

MotoGP 19

egne skræmmende hallucina-

Milestone, 2019. PS4

tioner

Warhammer - Vermintide II

Judgment

Racerspil. Racingspil med den

Sega, 2019. PS4

fulde motorcykel Grand Prix

Actionspil. Advokaten Takayuki

sæson. Spil online eller prøv

Tour de France - season 2019

telignende Skavens og frygt-

Yagami må efter en skandale

kræfter med de mange histori-

Bigben Interactive, 2019. PS4

indgydende Chaos-krigere i et

ernære sig som privatdetektiv

ske events.

Cykelløbspil. Deltag i det pre-

middelalderligt Warhammer-

i det Yakuza-kontrollerede

stigefyldte cykelløb Tour de

univers. Du kæmper i et team

Kamurocho - et kvarter fyldt

France og kør de 21 etaper fra

på 4 og kan vælge imellem én

med barer, bordeller og gang-

Bruxelles til Champs-Elysées.

af 5 karakterer med hver deres

stere. Da en seriemorder

Du kan også deltage i 4 andre

styrker.

efterlader sig et blodigt spor

cykelløb - bl.a. Flandern Rundt

5 Games, 2019. PS4

Actionspil. Kæmp mod de rot-
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