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DANSKE ROMANER

Bech Hansen, Hanne

Tilfældigt forbi
Løfbergs. 313 sider

Slægtsroman om kvinden Alma og 

hendes familie, fortalt gennem et 

kvart århundrede.

Bille, Johanne

Når mænd forlader mig
Politiken. 224 sider

Maria indretter sit liv efter de 

mænd, hun er sammen med. Hun 

forlanger intet, men følger blot trop 

som villig statist i mændenes liv.

Dogru, Orhan

En nydanskers kontrabog 
TSDK. 223 sider

På sit dødsleje ser den kurdisk/

tyrkiske indvandrer Yusuf tilbage 

på sin families historie i Anatolien, 

samtidig med at han reflekterer 

over skæbnens veje.

Elverkilde, Maja

Når vi rejser til Mars
Escho. 275 sider

Langsomt brænder solen ud, men-

nesket er begyndt at undersøge 

muligheden for at rejse til Mars og 

Laura ønsker så meget at leve det 

rigtige liv tæt på naturen. 

Graunbøl, Ida Monrad

Miraklernes tid
Hoff & Poulsen. 139 sider

Poetisk og sansemættet roman 

om den midaldrende Mau, hvis liv 

vendes på hovedet, da en mystisk 

kvinde flytter ind hos ham. En 

roman om kærlighed og om at 

gribe lykken, når den viser sig.

Ingemann, Peter

Den Gyldne Hest. En erotisk 
brun bodegafortælling

Gyldendal, 182 sider

En samling humoristiske historier 

fra dengang, der fandtes en rigtig 

brun bodega i Silkeborg.

Jessen, Anna Elisabeth

Oblivion
Gyldendal. 250 sider

Efter en fest lørdag aften anklages 

Hans for voldtægt, mandag aften 

tager han sit liv. Flere år senere 

skriver Ida en bog om den week-

end, hvor det hele gik galt. 

Kirkeby, Lotte

Hvis man ikke vidste bedre
Gutkind. 206 sider

En ældre isoleret kvinde holder øje 

med omgivelserne fra sit vindue, 

mens hun tænker tilbage på den-

gang, hun var nygift og ung mor.

Loughran, Trine Lykke

I det mørkeste, der findes
Byens. 161 sider

Rebecca og Simon er taget til Gran 

Canaria for at bearbejde tabet af 

deres dødfødte søn. Men kort tid 

efter ankomsten forsvinder Simon.

Metz, Georg

Der var engang en barndom
Epilog. 212 sider

Poetisk erindringsroman med 

glimt fra en svunden tid i 

1950'ernes København og i skyg-

gen af 2. verdenskrig.

Mondrup, Iben

Vittu
Politiken. 328 sider

Grønlandske Vitus bliver adopteret 

af Alice og Stig. Alice udvikler med 

tiden et symbiotisk og grænseover-

skridende forhold til adoptivsøn-

nen.

Pilmark, Søren

Varieté
Politiken. 555 sider

Laurits er en eminent tryllekunst-

ner på Apollo Teateret i 1910. Han 

drømmer om at arbejde på Scala 

i København, men en dag dukker 

Valdemar op på bagscenen, og 

Laurits' mange forhistorier træk-

kes frem og ændrer alt.
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Rasmussen, Gorm H

Strøm
Det Poetiske Bureau. 349 sider

Daniel befinder sig i en eksistentiel 

krise og forsøger at slå igennem 

som digter. Da han møder den 

fremadstormende digter Morten 

Strøm, bliver det et vendepunkt. 

Shosha, Raymond

Tavs disko
Vild maskine. 196 sider

En roman om venskab, kærlighed 

og klimakrise og om overgangen 

fra barndommen til voksenlivet.

Skyggebjerg, Jacob

Inderkredsen
Gladiator. 376 sider

I en saftig satire over det litterære 

miljø og de anmeldere, der holder 

det oppe, følger vi en litteratur-

skribents selvdestruktive vej ud i 

pornoafhængighed, sexmisbrug og 

kynisk opportunisme.

Vilstrup, Jens

Lalandia
Alpha. 422 sider

Efter en barsk opvækst på Lolland 

mister de to brødre Tom og Nick 

som voksne kontakten. Hver især 

kæmper de nu deres kampe, men 

måske de stadig kan finde sammen?

NORDISKE ROMANER

Auður Ava Ólafsdóttir

Dyreliv
Batzer. 220 sider

En smuk og poetisk roman om lys 

og mørke og om menneskets skrø-

belighed og uformåenhed i forhold 

til andre pattedyr.

Bergsveinn Birgisson

Den sorte viking
Gyldendal. 464 sider

Vi ved næsten ingenting om 

den mægtigste viking på Island, 

Geirmund Helskind. 1100 år 

senere tager en fjern slægtning af 

Geirmund, den islandske forfat-

ter og kulturhistoriker Bergsveinn 

Birgisson, fat på spørgsmålet om, 

hvordan Geirmunds liv formede sig.

Ekman, Kerstin

Tullias verden
Gyldendal. 175 sider

Tullia var den romerske politiker 

Ciceros datter. Hun er omdrej-

ningspunkt i denne biografiske 

roman, der beskriver romerrigets 

syn på kvinder og samtidig træk-

ker tråde til forfatteren Kerstin 

Ekmans eget liv.

Foss, Jon

Et nyt navn, bd. 1-2
Batzer. Ca. 140 sider i hvert bind

5. og 6. del af Septologien

Seriens gennemgående hovedper-

son Asle mister lysten til at male 

og pakker malergrejet væk. 

Hallgrímur Helgason

Tres kilo solskin
Lindhardt og Ringhof. 431 sider

Finurlig og humorfyldt roman om 

nationen Island fortalt gennem en 

række skæve eksistenser i begyn-

delsen af 1900-tallet.

Sævareid, Heidi

Polarnatten
Grønningen 1. 348 sider

Eivor er sammen med sin mand 

Finn, som er læge, og deres to 

døtre flyttet til Longyearbyen i 

Svalbard. Mens Finn arbejder, 

forsøger Eivor at skabe sig en til-

værelse i det lille samfund.

ROMANER FRA 
RESTEN AF VERDEN

Besson, Philippe

Hold op med at lyve
Holger. 164 sider

Forfatteren Philippe Besson for-

elsker sig som 17-årig inderligt i 

skolekammeraten Thomas. Deres 

veje skilles, men de glemmer 

aldrig hinanden.
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Buti, Roland

Grand National
Arvids. 153 sider

Carlo er 45 og oplever håbløs mod-

gang i tilværelsen. Hans hustru 

har forladt ham, hans datter er 

rejst, og en dag ringer plejehjem-

met og fortæller, at hans mor er 

forsvundet.

Delabroy-Allard, Pauline

Det er historien om Sarah
Etcetera. 181 sider

Gribende roman om den altfor-

tærende kærlighed. To meget 

forskellige kvinder mødes tilfældigt 

og udvikler et turbulent kærlig-

hedsforhold.

Édouard, Louis

En kvindes forvandling
Gyldendal. 107 sider

Om forfatterens mor og hendes 

trøstesløse tilværelse og frigørelse 

midt i livet.

Hessel, Franz

En dag mellem to verdenskrige
Klara W. 196 sider

Berlin 1924. Gennem et døgn 

følges den unge studerende 

Wendelin og hans omgangskreds 

af bohemer. 

Keegan, Claire

Den slags små ting
Gutkind. 123 sider

Irland, 1985. Kortroman om en god 

mands moralske samvittighed i et 

fattigt lokalsamfund, hvor et af de 

berygtede magdalenevaskerier lig-

ger nær ved.

Lehner, Angela

Fader vor
Turbine. 254 sider

Den unge kvinde Eva er blevet ind-

lagt på Wiens psykiatriske hospital, 

hvor hendes bror Bernhard alle-

rede er. Hun vil redde ham, men 

hendes sind narrer både hende 

selv og læseren.

MacNeal, Elisabeth

Det forunderlige cirkus
Lindhardt og Ringhof. 368 sider

Engelske Nell ser anderledes ud 

end alle andre i det lille samfund. 

Hendes hud er plettet af moder-

mærker. Da Jaspers Jupiters 

Forunderlige Cirkus kommer til 

byen, bliver Nell kidnappet.

Perrin, Valérie

Vand til blomster
Alpha. 521 sider

Poetisk og smuk fortælling om den 

elskværdige Violette Toussaint. 

Trias, Fernanda

Lyserødt snask
Aurora Boreal. 319 sider

Foruroligende roman om en by i 

forfald - ramt af en mystisk pan-

demi. En roman om menneskelige 

relationer og ensomhed, mens al 

normalitet langsomt smuldrer.

Yan, Lianke

Marv
Epilog. 121 sider

Eventyrlignende roman om fami-

liens altoverskyggende betydning. 

For læsere af nyere asiatisk littera-

tur med bid.

DANSKE KRIMIER OG 
SPÆNDINGSROMANER

Groth, Steffen

Himmelstrasse
Byens. 368 sider

En nøgen mand vågner i en 

kiste. Han er desorienteret og 

det eneste han husker er navnet 

"Himmelstrasse". Desværre husker 

en kriminel forretningsmand ham 

udmærket.

Manteufel, Irene

Det tredje hus
Byens. 321 sider

Journalisten Johanne Fryd skal 

afsløre en grotesk mordsag med 

fokus på "haunted houses".

Noach, Ditte Maja

Hvileløs
Cobolt. 241 sider

Gertrud Wittenberg er en tysk 

kvinde, der er bosat i Danmark. 

Denne fiktive journal er hendes 

studier af paranormale hændelser 

i Danmark.
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Roholte, Louise

En enlig Lærke
Brændpunkt. 164 sider

Romantisk krimi om en enlig mor 

til to, der bliver involveret i en 

række overfald og indbrud, mens 

hun forsøger at klare to jobs, børn 

og en skrantende økonomi.

Sigsgaard, Jeanette

Sorte øjne
Skriveforlaget. 326 sider

Da den populære, danske nyheds-

vært Steffen Nielsen findes myrdet 

på sin båd, trækker det spor til en 

28 år gammel drabssag. 

Silvestri, A

Vardekød
Brændpunkt. 201 sider

Seks personer ser den gennem-

blødte dreng, der kommer gående 

fra havet. Kun én stopper og tager 

ham med til politistationen, men 

alles liv påvirkes af ham. 

Staun, Susanne

Pas dig selv!
Gyldendal. 158 sider

2. bind af Manden i huset

På genbrugspladsen irettesæt-

ter Karina højlydt en muggen 

mand og fortæller, at han ikke må 

smide bildæk i containeren til Småt 

Brændbart. Men det kan få konse-

kvenser for ens liv og helbred.

Woythal, Arne

Mysteriet om Jenny
Byen. 334 sider

1. del af  Kongsvig

Den københavnske drabsefter-

forsker Jens Ringaard skal være 

landbetjent i et lille lokalsamfund, 

der viser sig at have grumme hem-

meligheder.

UDENLANDSKE 
KRIMIER OG 
SPÆNDINGSROMANER

Ahnhem, Stefan

Det sidste søm
Lindhardt og Ringhof. 415 sider

6. del af Fabian Risk

Svensk krimi om et makabert fund 

af to lig på bunden af Københavns 

Havn. Noget tyder på, at PET er 

indblandet.

Archer, Jeffrey

Det blinde øje
Lindhardt og Ringhof. 350 sider

3. del af Warwick

Findes der virkelig korruption og 

brodne kar i politiets egne rækker i 

The Metropolitan Police i London? 

Kriminalassistent William Warwick 

har en mistanke.

Bannalec, Jean-Luc

Mordene ved Granitkysten
mellemgaard. 379 sider

5. del af Kommissær Dupin

Kommissær Dupin er på ferie, men 

en stjålen helgenstatue og et mord 

på en turist bliver en kærkommen 

lejlighed til at forlade stranden og 

efterforske i det små.

Birk, Philip

Frostnat
mellemgaard. 390 sider

2. del af Tom Grip

Da Anders Zorns maleri 

"Midsommerdans" bliver stjålet, 

falder mistanken på Tom Grip. 

Child, Lee

Skudsikker
Jentas. 431 sider

Fem tilsyneladende tilfældige men-

nesker bliver koldblodigt skudt af 

en snigskytte, men mindre end et 

døgn efter ugerningen er gernings-

manden fundet og sagen opklaret. 

I hvert fald indtil Jack Reacher 

dukker op.
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Cleave, Paul

De mistænkte
Jentas. 395 sider

Da krimiforfatterparret Cameron 

og Lisa Murdochs søn forsvinder, 

er de straks selv under mistanke. 

For hvem er mere oplagte til at 

slippe afsted med drab end krimi-

forfattere? 

Coben, Harlan

Hold tæt
Gad. 400 sider

I bekymring over deres 16-årige 

søn efter en vens selvmord og en 

række andre traumatiske begiven-

heder på skolen, installerer foræl-

drene et avanceret spionprogram 

på hans computer. 

Edvardsson, Mattias

En familietragedie
People’s. 379 sider

Et ægtepar findes myrdet i deres 

luksusvilla i Lund. Tre mennesker 

er tilsyneladende involveret, men 

hvad er der sket? Veldrejet dome-

stic noir om relationer, impulsive 

handlinger, retfærdighed og moral.

Follett, Ken

Aldrig
Cicero. 764 sider

Hæsblæsende roman om men-

neskesmuglere, elitesoldater, kor-

rupte politikere og oprørere.

Golddammer, Frank

Røde ravn
mellemgaard. 462 sider

5. del af Max Heller

Kommissær Max Heller bor i 

Østtyskland og er blevet adskilt 

fra sønnen, der bor i Vesttyskland. 

Heller skal opklare nogle mystiske 

dødsfald i arresten.

Holst, Christoffer

Kolde, hvide vinternætter
Flamingo. 317 sider

3. del af Cilla Storm

Hyggekrimi om Cilla Storm, som 

skal tilbringe julen i den idylliske 

by Idre. Men idyllen bliver brudt, da 

en ung mand findes død i fjeldene.

Jansson, Anna

Alle kan se dig
People’s Press. 304 sider

10. del af Maria Wern

Kriminalinspektør Maria Wern og 

kompagni kommer under pres, 

da adskillige brutale overfald og 

mord på pensionister ryster lokal-

samfundet, og personlige forhold 

spænder ben for efterforskningen.

Jansson, Anna

Skyggen bag dig
People’s Press. 445 sider

2. del af Kristoffer Bark

Da kriminalinspektør Kristoffer 

Bark undersøger mordet på en 

lærerinde 10 år tidligere, er der 

skræmmende mange ligheder med 

den chikane, som hans sygemeldte 

kollega Sara Bredow er udsat for 

nu.

Kernick, Simon

I skudlinjen
Jentas. 365 sider

4. del af Tina Boyd

Rob Fallon går i byen og ender 

hjemme hos sin bedste vens kære-

ste. Skyldfølelsen forvandler sig til 

chok, da Jenny bliver bortført.

Korelitz, Jean Hanff

Et godt plot
Gad. 339 sider

Pageturner om den afdankede for-

fatter Jake, som opnår stor succes, 

da han stjæler ideen til verdens 

bedste plot. Men nogen ved, hvad 

han har gjort.

Lagercrantz, David

Obscuritas
Hr. Ferdinand. 400 sider

En afghansk fodbolddommer bliver 

fundet tævet ihjel i Stockholm. Alle 

spor peger på faderen til en fra 

holdet, men der mangler beviser. 

Sagen viser sig at have tråde til CIA 

og Taliban. 

Lapidus, Jens

Paradise City
Modtryk. 380 sider

Dystopisk spændingsroman om 

den svenske indenrigsminister, der 

bliver bortført, da skal holde tale 

i Järva, den største indhegnede, 

kriminelle bydel i Sverige. 
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Mo, Johanna

Skyggeliljen
Lindhardt og Ringhof. 414 sider

2. del af Ölandsserien

Politikommissæren Hanna leder 

efterforskningen af en far og 

hans søns pludselige forsvinden, 

samtidig med, at Hannas egen 

familiehistorie volder hende mange 

problemer.

Nesbø, Jo

Rotteøen og andre fortællinger
Modtryk. 364 sider

Fem mindre krimifortællinger, 

der finder sted i en nær fremtid. 

Stemningen er dystopisk og læse-

ren møder blandt andet kampen 

for overlevelse efter coronapande-

mien, en psykolog, der samtidig er 

lejemorder og én, der forsøger at 

skabe en maskine, der kan slette 

hukommelsen.

Schulman, Ninni

Dagen er nær
Alpha. 599 sider

7. del af Magdelena Hansson

Et ældre ægtepar findes myrdet i 

deres hjem. Berglund og Wilander 

kommer på sagen. På sidelinjen er 

journalisten Magdalena Hansson, 

der efter en længere sygemelding 

er tilbage på arbejde.

Seeck, Max

Ondskabens net
Gutkind. 489 sider

2. del af Jessica Niemi

To unge finske influencere for-

svinder på mystisk vis en novem-

beraften. Deres sidste Instagram-

opdatering viser et billede af et 

fyrtårn, der står på en klippe. Kort 

efter skyller liget af en ung kvinde 

i land.

Skelton, Douglas

Når mørket sænker sig
Cicero. 411 sider

2. del af Rebecca Connolly

En mand iført historisk tøj bliver 

fundet dræbt på et sted i Skotland, 

hvor der tidligere har fundet drabe-

lige slag sted. 

Smith, Wilbur

Det nye rige
Lindhardt og Ringhof. 398 sider

Egypten for 3500 år siden. Den 

unge Hui bliver dømt for mordet 

på sin far. Han er uskyldig og tager 

flugten, men er fast besluttet på at 

vende tilbage for at få hævn.

Weaver, Tim

Borte for evigt
Superlux. 473 sider

4. del af Jagten på de døde

Privatdetektiv David Raker får til 

opgave at finde en familie, som er 

sporløst forsvundet. Sagen træk-

ker tråde til en gammel sag, som 

nogle vil skjule for enhver pris.

SCIENCE FICTION

Nielsen, Niels E.

I sværdenes skygge
Science Fiction Cirklen. 247 sider

Året er 1999, Sovjet ikke gået i 

opløsning, og den kolde krig er 

fortsat. En supercomputer styrer 

alle computere i den vestlige ver-

den. Den amerikanske præsident 

vil dominere Sovjet, om nødvendigt 

med atomvåben.

Sinisalo, Johanna

Englenes blod
Jensen & Dalgaard. 272 sider

En økologisk katastrofe har fundet 

sted i USA. En biavler i Finland har 

en søn, der er økoterrorist, og som 

forstår sammenhængen.

Thiele, Jan

Fristdag
EgoLibris. 216 sider

Fischer bliver ansat i 

Genopretningsstyrelsen, men 

Covid-23 og restriktionerne herfra 

rammer befolkningen, og allerede 

efter en uge siger han op igen.

Udenfor intet
Science Fiction Cirklen. 390 sider

26 danske noveller fra 26 forfatte-

re, der afsøger forskellige afkroge 

af science fiction-genren, såsom 

den nære fremtid, rumrejser og 

tidsrejser.
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Wells, H.G.

Klodernes kamp
Science Fiction Cirklen. 243 sider

Originaludgave 1898

En klassiker inden for science 

fiction. En dag lander et rumskib 

i nærheden af London. Ombord er 

beboere fra Mars.

KÆRLIGHED OG 
UNDERHOLDNING

Kelly, Amber

Mørke hjerter  
Varsomme hjerter

Flamingo. 329 sider

3. og 4. del af Poplar Falls

Kærlighedsserie om unge ameri-

kanere, der i hvert fald ikke skal 

være kærester.

Blakely, Lauren

Flirt med fortiden
Gyldendal. 310 sider

3. del af Boyfriend Martiel

Da Lola og Lucas møder hinanden 

igen, slår det gnister, og på ingen 

tid er kemien mellem dem rød-

glødende.

Claire, Sophie 
En uforglemmelig sommer
Palatium. 305 sider

Engelske Natasha er endelig kom-

met videre efter sit korte ægteskab 

med den franske forretningsmand, 

Luc. Men en dag har han brug for 

hendes hjælp.

Clayborn, Kate

En charmerende nabo
Flamingo. 324 sider

En varm sommerdag får 15-årige 

Will et glimt af sin drømmepige 

Nora. Samme dag opdager han, at 

han er uønsket af sin familie. 

Cook, Lorna

Den glemte landsby 
Zara. 298 sider

Under anden verdenskrig bliver 

indbyggerne i Tyneham bedt om at 

forlade deres hjem og overdrage 

landsbyen til den britiske hær. Men 

aftenen inden afrejsen forsvinder 

tre af indbyggerne.

Haig, Matt

Midnatsbiblioteket
Svane & Bilgrav. 287 sider

Nora beslutter sig for at 

ende sit liv, men havner i 

Midnatsbiblioteket, et limbo mel-

lem liv og død, hvor det bugner af 

bøger, der alle er et muligt levet 

liv. Hjertevarm fortælling til alle 

bogelskere.

Maclean, Sarah

Ladyens løgn
Flamingo. 513 sider

1. del af Bareknuckle Bastards

Devon styrer Londons underver-

den, mens han kæmper for, at 

hertugen af Marwick ikke fører 

den slægt videre, som engang 

udstødte ham fra det gode selskab. 

Men Lady Felicity er lige ved at 

forpurre Devons plan om at ramme 

Marwick. 

Quinn, Julia

Et fængslende kys
People’s. 344 sider

7. del af Familien Bridgerton

Hyacinth Bridgerton er både godt 

begavet og rap i replikken, hvilket 

ikke just er befordrende for hendes 

chancer på ægteskabsmarkedet. 

Vørs, Pernille Kim

Aldrig os
Drømmefangeren. 309 sider

4. del af Feisty ladies

Gerd er en smuk, benhård og suc-

cesrig forretningskvinde, som alle 

frygter. Men da hun går efter Lela, 

vil Leander gør alt for at beskytte 

sin forretning og er kæphøj nok til 

at vædde med sine forretningspart-

nere om udfaldet. Sexet underhold-

ning for læsere af erotiske bøger.
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Wessel, Katrine

Familiebånd
Hr. Ferdinand. 353 sider

7. del af Wintherdynastiet

Frederik Winther har accepteret 

sin skæbne som arving til famili-

ens formue, og livet går sin rolige 

gang. Men da en ung pige findes 

forulempet, skaber det uro i byen.

Willett, Macia

Under nattens stjerner
Cicero. 282 sider

Leo og Alice har ikke set hinanden 

i 40 år, da hun vender tilbage til 

Dartmouth. I alle de år har Leo 

holdt på Alices hemmelighed.

YOUNG ADULT

61.37

Sex Education - En guide til livet
Carlsen. 191 sider

Baseret på Netflix-serien: Sex Education

Den ærlige bog om sex, du altid 

har manglet.

Bjärbo, Lisa

Inde i hovedet er jeg sjov
Jensen & Dalgaard. 269 sider

Hvad gør du, hvis du skal starte 

på en ny skole, men helst dyrker 

menneskelige relationer gennem 

reality-tv eller under dynen med en 

bog? Varm ungdomsbog til generte 

og introverte læsere.

Blakely, Lauren

Flirt med fortiden
Flamingo. 308 sider

Sexet romance om Lola og Lucas, 

der både er eks-bedste venner og 

eks-kærester. Nu skal de hjælpe 

deres yngre søskende ud af en 

slem kattepine.

Gyldholm Rasmussen, Rie

Veronica smiler
Superlux. 519 sider

Laura og hendes venner lever gym-

nasielivet med følelserne uden på 

tøjet, hormonerne rasende i krop-

pen og blodet fyldt med alkohol. 

Men da ulykken sker, bliver intet 

det samme igen.

Johansson, Vilma Sandnes

Tænk ikke på mig
Gutkind. 252 sider

Autofiktion om 13-årige Vilma, 

der bor alene sammen med sin 

mor, som skal dø af kræft. Selvom 

Vilma også har sin far tæt på, 

bliver det nogle hårde ungdomsår 

med døden og sorgen som fast 

følgesvend.

Villadsen, Lise

Byttedyr
Gyldendal. 280 sider

16-årige Wilma er udvekslingsstu-

dent i USA. Under hendes ophold 

findes en pige myrdet og Wilmas 6. 

sans siger hende, at hun ved, hvem 

morderen er.

LET AT LÆSE  
FOR UNGE

Hellberg, Amanda

Det rosa univers
Nyt Dansk Litteraturselskab, Bibliodan. 

106 sider

Sanne er lidt ensom, men en dag 

møder hun en mand og sød musik 

opstår.

Holgård Sørensen, Christina

Sudoku
Nyt Dansk Litteraturselskab, Bibliodan. 

141 sider

Kents kæreste forlader ham, men 

han vil gøre alt for at vinde hende 

tilbage.

Løwe, Inger Christine

Cherry
Nyt Dansk Litteraturselskab, Bibliodan. 

122 sider

Veninderne betyder alt for Clara, 

men da hun møder Karen, åbner 

det for en ny side af hende selv og 

hendes seksualitet.

Vinther Jensen, Anette

Kollektivet
Nyt Dansk Litteraturselskab, BiblioDan. 
154 sider

Milla flytter i kollektiv og bliver 

forelsket, men det hele er ikke så 

nemt.

TEGNESERIER

90.1

Harari, Yuval Noah

Sapiens
Lindhardt & Ringhof. 252 sider

Fagbog i tegneserieform om indfø-

relsen af agerbruget og dets betyd-

ning for menneskets udvikling.
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Pandolfo, Anne-Caroline

Rachels gave
Fahrenheit, 192 sider

Rachel er synsk og bliver et fæno-

men i Paris i midten af 1800-tallet, 

indtil hun en dag forsvinder sporløst. 

Mange år senere krydser en ballet-

danser og en fotograf Rachels vej.

DIGTE

Andkjær Olsen, Ursula

Morgenkåber
Herman & Frudit. 44 sider

En musisk teateroplevelse a la 

Bach på skrift og sansende drøm-

mescenarier.

Ayoub, Mohammed

Jeg bliver kun dansk,  
hvis jeg griber ordet

Byens. 122 sider

Om at stå mellem to kulturer.

Høxbroe, Claus

Bærer dagene som kister
Gentlemen's Jockey Club. 117 sider

Digte, der kredser om livsglæde, 

eksistentiel legesyge og begær 

efter oplevelser fra livet. Claus 

Høxbroe skriver livligt og direkte 

og gebærder sig som en moderne 

beatpoet.

Lee-Larsen, Anders

Øjnene som blæksprutter  
gennem døren

Hurricane. 140 sider

Debutdigte af en sikker debutant. 

Sproglig fantasi præger en bred, 

facetteret fortælling om livet, om at 

mødes og formes.

Darwish, Mahmoud

En tilstand af belejring
Politisk Revy. 98 sider

Digte, der skildrer tiden og hver-

dagen under belejringen af byen 

Ramallah i 2001-2002 set inde 

fra byen og med tanker om begge 

sider i konflikten. Digtlæsere får 

her noget af den mest potente og 

poetiske litteratur fra den arabiske 

verden.

Eric, Caspar

Vi kan gøre meget
Gyldendal. 190 sider

Personlige digte, der markerer 

overgangen fra ungdom til et mere 

etableret voksenliv med kæreste og 

fælles lejlighed. 

NOVELLER

Hemingway, Ernest

I vor tid
Lindhardt og Ringhof. 244 sider

Underspillede noveller om unge 

drenge og mænd i pagt med natu-

ren, men ikke rigtig med andre 

mennesker.

Machen, Arthur

Den store gud Pan og andre 
fortællinger

Hoff & Poulsen. 196 sider

Fem klassiske gotiske fortællinger 

om ondskabens tilsynekomst, 

djævelske stoffer og mystiske 

manifestationer, okkulte gåder og 

en ung piges møde med skovens 

myter og magi.

KLASSIKERE

Brontë, Anne

Fruen til Wildfell Hall
Lindhardt og Ringhof. 460 sider

Originaludgave 1848

Skildring fra begyndelsen af 

1800-tallet af en kvindes flugt 

fra sit håbløse ægteskab med en 

dranker.

Dostojevskij, F.M.

Et svagt hjerte
Batzer & Co. 82 sider

Originaludgave 1848

Nytårsaften kommer Vasja 

Skumkov hjem til vennen Arkadij, 

som han bor sammen med og for-

tæller begejstret, at han har forlo-

vet sig. I sin forelskede tilstand har 

han forsømt sit arbejde og presset 

truer hans følsomme sind.

Gogol, N.V.

Petersborg-fortællinger
Sisyfos. 195 sider

Forfatteren Nikolaj Gogol er en 

af de allerstørste i russisk litte-

ratur, og her er hans satiriske og 

burleske fortællinger i en letlæst 

oversættelse.
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Hamsun, Knut

Pan
Gyldendal. 158 sider

Originaludgave 1894

Den unge løjtnant Thomas Glahn 

levede i 1855 lykkeligt og i harmoni 

med naturen i en hytte lige ned til 

skærgården. Da der dukker kvinder 

op, gribes han af forelskelsens rus. 

Kerouac, Jack

Big Sur
Turbine. 228 sider

Originaludgave 1962

Jack Duluoz flygter fra sit kvæ-

lende celebrityliv og sit stadigt 

stigende alkoholmisbrug ud i sko-

vene ved Big Sur. Men på trods af 

de himmelske visioner han oplever 

i vildnisset, trækker storbyen, ven-

nerne og barerne snart i ham igen.

Mann, Thomas

Den udvalgte
Gyldendal. 347 sider

Originaludgave 1951

Muntert fortalt middelalderfortæl-

ling om Gregorius, der fødes i stor 

synd og begår en lige så stor synd 

som voksen. Alligevel vinder han 

Guds nåde og bliver pave i Rom.

Lazar, Maria

Død eller levende?  
Leben verboten!

Kvinder skriver. 274 sider

Originaludgave 1936

Da Ernst von Ufermann ved et 

tilfælde misser sit fly til Frankfurt, 

og flyet så styrter ned, tror hele 

Berlin, at han er død. I stedet for 

at udrede misforståelsen, benytter 

han lejligheden til at flygte fra sit 

stressende liv.

Michaëlis, Karin

Kvindehjerter
Alhambra. 178 sider

Originaludgave 1910

Brevroman med en korrespondan-

ce mellem to kvinder, der spejler 

hinandens udvikling og erkendel-

ser. De to kvindeskikkelser flyder 

ind og ud af rollerne som hustru og 

elskerinde, martyr og magthaver, 

fastfrosset og fri. 

TRO OG TANKER

04.2

Houellebecq, Michel

Interventioner
Vinter. 319 sider

Essays om alt fra Neil Young, for-

skellen mellem digte og romaner 

til pædofili og Donald Trump.

14.3

Grillo, Corin

Engle-eksperimentet
Borgen. 193 sider

Få kontakt med de engle, der er 

omkring dig ved at begynde med 21 

engle-påkaldelser.

15.2

Lisle, Helle

Mit taknemlige hjerte
Heartbased Life. 176 sider

Ved at lære at føle større taknem-

melighed i din hverdag vil du 

opdage, at du ikke kun øger din 

livsglæde og dit overskud - det 

jager faktisk også stress og nega-

tive tanker bort.

22.2

Madsen, Peter

Urhistorien
Bibelselskabet. 119 sider

En personlig gendigtning af 

Bibelens første elleve kapitler om 

Skabelsen, Adam og Eva, Kain og 

Abel, Noa og Babelstårnet. 

23.3

Larrain, Paula

Rejsen til hjerterummet
Eksistensen. 102 sider

Personlig historie om Paula 

Larrains vej fra ateist til kristen 

med hovedvægt på dette mantra: 

"Altid allerede elsket og aldrig 

alene igen".

28.7

Moon, Hak Ja Han

Fredens moder
Kando. 363 sider

Hak Ja Han Moon er gift 

med grundlæggeren af 

Moonbevægelsen. Her fortæller 

hun om sin barndom i Nordkorea, 

om ægteskabet og om hendes 

virke i bevægelsen.
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SAMFUND OG POLITIK

30.13

Hein Rasmussen, Søren

Den sorte bog
Straarup & Co. 97 sider

Højaktuel bog med billeder og 

omtaler af racistiske og stereotype 

fremstillinger af sorte afrikanere i 

danske underholdningsmedier de 

sidste 120 år.

30.1645

Kalkan, Hakan

Veje til respekt
Hans Reitzel. 379 sider

Om at vokse op som marginalise-

ret, multietnisk mand på Nørrebro.

30.175

Buttenschøn, Cana

Moderskabet  
– også når det gør rigtig ondt

Grønningen 1. 226 sider

Unikke fortællinger fra otte stærke 

og modige kvinder. 

30.177

Sugar
Offenberg-Rendtorff. 127 sider

Otte mænd i alderen 30-65 år 

fortæller om deres erfaringer med 

og motivation for at vælge sugar-

dating.

30.1776

Lars Henriksen og Chantal Al 
Arab fortæller fra bøssernes 
Danmarkshistorie 1900-2020

28B. 318 sider

Om pionerer, provokatører og 

politiefterforskning. Om karavaner, 

kærlighed og camp. Om ligestil-

ling, lovgivning og loyalitet. Og 

ikke mindst om fejring, frihed og 

fisseletter.

32.17

Fascister i fåreklæder?
Baggrund. 448 sider

Grundig undersøgelse af Det Nye 

Højre og bevægelsens idéer og 

idéhistoriske fundament. 

32.269 Socialdemokratiet

De rejste sig trodsigt i vrimlen
Gimle. 263 sider

Portrætter af de 30 vigtigste social-

demokrater gennem de sidste 150 

år - skrevet af nutidens markante 

socialdemokrater.

32.72

Fejerskov, Adam Moe

Hvordan kan ny teknologi  
redde verden?

Information. 67 sider

Om teknologiens betydning og 

konsekvenser for mennesker og 

demokratiet.

32.8

Rasmussen, Hanne

30 mænd og en kvinde
Gad. 326 sider

Opslagsværk og faktabog, der for-

klarer den vigtige rolle Folketingets 

formand faktisk haft fra 1850 til 

i 2021.

33.18

Mygind, Martin

Den lille guide til penge,  
krak og bobler

Muusmann. 202 sider

Filosofisk økonomisk guide, der 

bl.a. besvarer tre vigtige spørgs-

mål, når det gælder pengenes 

logik: Hvad er penge, hvor kommer 

de fra og hvorfor har vi dem?

34.538

Nabostrid 
Kriminalforlaget. 254 sider

For høj musik eller for lav en hæk. 

Børn, der hopper i gulvet, strejfen-

de katte og hunde, der gør. Naboer 

kan nemt ryge i totterne på hin-

anden. Forfatterne har interviewet 

psykologer, hegnsmænd og jurister 

samt ikke mindst naboer.

38.7

Fri os for medlidenhed
Turbine. 303 sider

Forfatterne, Peter Rosenmeier 

og Asger Lund Krebs, har begge 

misdannede arme og tilsammen 10 

fingre. De tager på tur i Danmark 

for at snakke med andre med 

handicaps og forældre til børn med 

handicaps.
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39.12

Nørgaard, Malte L.

Ting jeg læste på Facebook
Byens. 121 sider

Det bedste fra det sociale medie 

kogt ned i en bouillonterning, så du 

kun får alle de skøreste opslag, de 

vildeste historier fra hverdagen, de 

bedste råd og de mest underlige 

eftersøgninger.

39.6

Skovbjerg, Karen

Kysset
Epilog. 270 sider

En kulturhistorisk gennemgang og 

analyse af kysset som ritual, sym-

bol og gestus. 

TRUE CRIME

30.1664

Nielsen, Jørn Jønke

Jønke - en ny begyndelse
ImpactPress. 425 sider

5. del af Mit liv

I 2020 blev rockeren Jørn Jønke 

Nielsen smidt ud af Hells Angels, 

og her forklarer han hvorfor.

34.31

Hansen, Hans Werner

En anklagers tilståelser
Kolding Politimuseum. 208 sider

Henrik Werner Hansen var chefan-

klager ved politiet i Kolding i tiden 

1980-2006. Han beskriver de mest 

spektakulære straffesager ved ret-

ten i Kolding og i Vestre Landsret.

34.31

Kjeldsen, Peter

Der er en, der har slået  
madammen ihjel

Ådalen. 359 sider

Historiske drabssager fra første 

halvdel af 1900-tallet, hvor du som 

læser kommer tæt på det køben-

havnske værtshusmiljø, møder 

armod og fattigdom, ludere, tyve 

og mordere.

34.33

Danielsen, Iben

Privatdetektiv
Kriminalforlaget. 167 sider

Hvad laver sådan én egentlig? 

Og hvad indebærer denne lidt 

særprægede, men spændende, 

profession? 

34.38 Brenna, Tonje

22. juli – og alle dagene,  
der fulgte

Straarup og Co. 209 sider

Forfatter Tonje Brenna var en af 

lederne i AUFs lejr på Utøya, da 

Anders Bering Breivik gik i land og 

dræbte 77 unge mennesker.

34.38

Fibæk Jensen, Henrik

Seriemorderen John Christie  
fra Rillington Place

BoD. 242 sider

Uhyggelig true crime, som skildrer 

sagen om den engelske seriemor-

der John Christie, der begik mindst 

seks mord i sit rækkehus i London.

34.796

Vendeldorf, Allan 

Justitsmordet i Egebæksvang
Hyldebæk Bureau, BoD. 285 sider

Dokumentar om et mord fra 1975, 

hvor forfatteren argumenterer for, 

at der er begået et justitsmord, og 

at en uskyldig blev idømt 16 års 

fængsel for mord og voldtægt.

99.4 Christie, George

Outlaw
ImpactPress. 336 sider

George Christie er den længst sid-

dende præsident i Hells Angels’ 

historie. Han var rockerverdenens 

førende fredsmægler, men i 2010 

smed han rygmærket og kom i bad 

standing.

99.4 Latrache-Qvortrup, Jim

Jim. Fra cokepusher til  
undercover i Nordkorea

Gyldendal. 276 sider

Jim Latrache-Qvortrup blev kendt 

i offentligheden, da han optrådte 

undercover som den falske for-

retningsmand Mr. James i Mads 

Brüggers dokumentarserie 

"Muldvarpen". 
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99.4 Nielsen, Britta

Ditzel, Emil Ellesøe

Britta – forræderiet  
mod velfærdsstaten

People’s. 299 sider

I 40 år havde Britta Nielsen trofast 

gjort tjeneste i Socialstyrelsen. Et 

år senere bliver det opdaget, at 

hun havde overført i nærheden af 

117 mio. til sig selv. 

BØRN OG FORÆLDRE

37.21

Smedegaard Hansen, Rikke

Ida er pisseprovokerende
Akademisk Forlag. 216 sider

Med afsæt i egne stærke og bevæ-

gende møder med børn gives der 

med en kobling til relevant teori og 

forskning et bud på et fagsprog for 

de følelser, der hver eneste dag er 

på spil i pædagogisk arbejde.

UD I VERDEN

40.4

Kronisk rejsefeber  
– uforudsete eventyr

De Berejste. 487 sider

En herlig samling personlige 

beretninger fra De Berejstes Klub.

45

Ottinger, Iris

Turen går til Nordens  
smukkeste vandreruter

Politiken. 272 sider

Få inspiration til at komme ud 

i Skandinaviens smukke natur. 

Forslag til 42 vandreruter for både 

dem, der snører vandrestøvlerne 

for første gang, og dem der alle-

rede har erfaring.

48.86 

Rasmussen, Hans Erik

Argentina. Højdepunkter 
i gauchoernes land

Møllen. 208 sider

Rejseguide målrettet alle første-

gangsrejsende.

55.8

Mattanza, Alessandra

SOS – jorden kalder
Exlibris Media. 223 sider

En række kendte personer fortæl-

ler om deres kamp for en bedre 

jordklode. Bl.a. Jane Goodall, 

Leonardo DiCaprio og Harrison 

Ford.

65.909

Gøbel, Erik

Under sejl
Gad, i samarbejde med Museet for Søfart. 

414 sider

Kom med på langfart i sejlskibe-

nes tid. Tag med til Guldkysten, 

Trankebar eller Kina, og kom tæt 

på sømænd, navigation og sejl-

ruter.

KROP OG SUNDHED

61.23

Hvas, Christian Lodberg 

Tarmen
Aarhus Universitetsforlag. 60 sider

Del af Tænkepauser

Hver femte dansker lider af fordø-

jelsesproblemer, og flere rammes 

af tarmsygdomme. Her er en uhøj-

tidelig og letlæst ekspertgennem-

gang af tarmens ve og vel. 

61.3

Sunde vaner med succes
Politiken. 204 sider

De fleste af os ved jo godt, hvad 

der skal til - alligevel er det uhyre 

svært at fastholde den sunde livs-

stil, og faldgruberne er mange.

61.36

McCartney, Jennifer

Den lille bog  
om odderens filosofi

HarperCollins. 142 sider

Odderen er indbegrebet af rendyr-

ket glæde. Lad legen og nysger-

righeden få plads i dit liv med dette 

nuttede og sjove dyr som guide.
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61.37

Yang, Henning Hai Lee

Kærlighedens Tao
Hovedland. 102 sider

Den ældste bog om den kinesiske 

vej til sanselig lykke, ’Su Nüe Qing’.

61.38

Schmidt Hansen, Tobias

Nødder og frø
Muusmann. 177 sider

En håndfuld nødder og frø forlæn-

ger dit liv med 26 minutter! 

61.6

Paarup, Lotte

Når kroppen siger fra
Content. 228 sider

Mange danskere er overbelastede, 

udbrændte og har svært ved at 

mærke sig selv og finde ro i en alt 

for travl hverdag. Er du en af dem? 

Så er der hjælp at hente her!

61.612

Fischer, Thea Kølsen

Virusdetektiven
Gyldendal. 207 sider

Spændende personlig beretning 

fra Danmarks førende virolog om 

coronaepidemiens oprindelse. 

61.641

Kort & godt om tics  
& tourettes syndrom

Dansk Psykologisk Forlag. 88 sider

Kan med fordel læses af unge der 

selv har tics eller tourettes eller 

deres forældre, pædagoger eller 

bedsteforældre.

61.648

Russell, Brand

Recovery
Lemuel. 277 sider

De 12 trin fra Anonyme 

Alkoholikere har hjulpet den bri-

tiske komiker Russell Brand fri 

af alle hans afhængigheder. Her 

beskriver han trinnene på sin egen 

bramfri måde. 

64.15

21 vegetariske dage til vægttab
Gyldendal. 218 sider

Gode råd og opskrifter til et liv med 

det antiinflammatoriske og plante-

baserede køkken.

64.14

Wengel, Suzy

Sense express
Politiken. 239 sider

Har du brug for ny inspiration til at 

spise sundt og tabe dig, så er spi-

sesystemet Sense måske lige dig! 

79.601

Bogdanova, Anna

Express opstrammer
Gyldendal. 231 sider

Fem minutters træning om dagen 

kan være en genvej til en stærk 

krop, velvære og overskud.

KÆLEDYR

63.67

Molloy, Hannah

Hvad tænker din hund?
Atelier. 192 sider

Praktisk og flot illustreret bog 

om hundens psykologi, adfærd og 

hvordan du med positiv træning får 

en glad og velfungerende hund. 

MAD OG DRIKKE

64.1

Helen og Holms familiemad
Turbine. 176 sider

Kogebog med børnevenlige retter 

og praktiske råd til at inddrage 

børnene fordelt efter alder. Bogen 

henvender sig til forældre med 

børn i alderen 1-6 år.

64.1

Lahme, Anne-Sophie

Hverdagsfester 
& weekendgæster

Gad. 219 sider

Over 60 lettilgængelige opskrifter, 

samt tips og tricks til at skabe 

rammerne for både dig selv og 

dine gæster.



16

64.1 

Maarbjerg, Mikkel

Det smager af lort
Liquidminds Publishing. 240 sider

Her er en bog, der inviterer børne-

ne med i køkkenet på deres præ-

misser og på et sprog, de forstår. 

64.1 

Schmidt, Finn Lykke

20 sjældne og truede dyrearter 
- og hvordan de tilberedes

Klim. 93 sider

Har du nogensinde overvejet at 

tilberede en panda eller måske en 

koala? Satirisk kogebog for dem, 

der har lyst til at servere noget helt 

andet for deres gourmet-elskende 

gæster.

64.10275

Aperitivo – happy hour  
på italiensk

mellemgaard. 168 sider

En introduktion til italienerens 

daglige højdepunkt, der stimule-

rer appetitten før aftensmåltidet: 

aperitivoen.

64.12

Biesbjerg Markussen, Camilla

Skærekager deluxe
Muusmann. 141 sider

Til alle, der er vilde med kage - 

herunder tærter, barer, snitter osv. 

- men ikke har skabene fulde af 

fancy bageudstyr.

64.12

Brandt, Cathrine

Sødt med surdej
Brandt Georgi. 308 sider

Få inspiration til at bage med sur-

dej og overskudssurdej i det søde 

køkken og tips til, hvordan du pas-

ser og får succes med din surdej.

64.12

Farrow, Joanna

Den officielle  
Harry Potter bagebog

Legind. 127 sider

Tryl Harry Potter-universet frem i 

køkkenet. Bogen kan bruges af børn 

fra 6 år med hjælp fra en voksen.

64.12

Holm, Marie

Søde skat
Grønningen 1. 235 sider

Opskrifter på de bedste danske 

klassikere fra kagebordet samt tips 

til hemmelige ingredienser, der 

gør desserterne mindeværdige.

64.15

Daverne, Catherine

Simple supper
Muusmann. 274 sider

Inspiration til de skønneste, sunde 

og plantebaserede supper og til-

behør fra Catherine Daverne, der 

er udlært på Kong Hans Kælder og 

har arbejdet på adskillige miche-

linrestauranter.

64.16

Deleuran, Jean-Michel Grønnegaard

Rørt
Turbine. 123 sider

En kogebog med hjemmerørte 

pålægssalater, hvor også grøntsa-

ger har en central plads.

64.17 Debb, Jeanett

Vild med gran i køkkenet
KulNatur-foreningen. 123 sider

Gran er sundt, smagfuldt og aro-

matisk! Her er en introduktion og 

en samling opskrifter på hovedret-

ter, drikkevarer, bagværk m.m.

64.17

Jørgsholm, Jacob

Wagyu
Muusmann. 143 sider

Dette her er faktisk verdens første 

kogebog om verdens bedste kød, i 

hvert fald ifølge forfatteren. Så hvis 

du har pengene og muligheden for 

at investere i et stykke wagyu, så er 

denne bog nok god at have med på 

sidelinjen under tilberedningen.
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64.17

Kjeldgaard, Katharina

Spiselige gaver
Muusmann. 212 sider

Kogebog med inspiration til hjem-

melavede spiselige gaver, som for 

eksempel hjemmelavet chai-sirup, 

cookiemix-blandinger, karameller, 

nøddeblandinger og saftevand.

64.17

Lystfiskerens kogebog
DreamLitt. 185 sider

Kan man smide en hornfisk i en 

hotdog? En skrubbe i en burger 

eller en ørred i en forårsrulle? Det 

kan man i dén grad!

64.17

Løvbom, Mette

SalatTøsens sunde fyldige salater
Politiken. 321 sider

Over 80 salatopskrifter inddelt 

efter årstider. 

64.17

Min dessertbog
Muusmann.  225 sider

Resultatet af et samarbejde mel-

lem en dessertkok, en lektor i 

madkundskab og en madfotograf 

er et smukt og lærerigt bekendt-

skab, som alle med seriøs inte-

resse for dessertkøkkenet kan blive 

klogere og dygtigere af.

64.17

Sommer, Mia

Fantastiske bælgfrugter
Mia Sommer. 144 sider

Til alle madglade, der ønsker 

nemme og børnevenlige veganske 

opskrifter til alle dagens måltider - 

også de søde.

64.17

Chovancova, Ilona

Supernemt I en skål
Legind. 118 sider

Farverige, nemme og sunde bowls 

med max 6 ingredienser. 

64.18

Aagaard, Morten

Eventyrlige chokolader
Mortens Chokolader. 141 sider

Lækkerier inspireret af H.C. 

Andersens eventyr. 

66.83

Walton, Stuart

Rom cocktails
Legind. 63 sider

Opskrifter på 50 af de allerbedste 

romcocktails, fra de klassiske 

Daiquiri, Blue Hawaiian og Mai Tai 

til overdådigheder som Sun City, 

Waikiki Beach og Hurricane.

66.88

Grandjean, Marcus Udsen

Et liv med te
Muusmann. 174 sier

En poetisk hyldest til te og te-

drikning.

SY, STRIK OG KREA

64.64

Handcraft
Isager. 112 sider

13 detaljerede opskrifter på smuk-

ke, tidløse handsker og vanter. 

64.64

Mens vi strikker
Lindhardt og Ringhof. 220 sider

Den perfekte cocktail af humor, 

alvor, strikketøj og alkohol. Tre 

danske skuespillere har fundet 

sammen over strikkepindene og 

deler ud af tips og opskrifter på 

både drinks og strikkeprojekter.

64.64

Neumann, Linka

Vildmarkssweatre 2
Turbine. 143 sider

Smukke og varme norske vild-

markssweatre til både børn og 

voksne, der færdes udendørs. 
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64.64

Præstholm, Ulla

Nordiske sjaler i strik
Petunia. 101 sider

Strikkeopskrifter på feminine sjaler 

med inspiration fra den nordjyske 

natur. Her kan både begyndere og 

øvede strikkere være med.

64.64

Samsøe, Lene Holmsøe

Børnestrik
Raglan. 214 sider

Fine strikdesigns med masser 

af flot strukturstrik til børn fra 

0-12 år.

64.66

Nilsson, Elisa

Sashiko
Turbine. 127 sider

Smuk og stilfuld bog om den 

japanske broderiteknik sashiko.

76.5

Pedersen, Tage

Trædrejning med kant
Tempa. 120 sider

Et væld af smukke, skønne og 

sjove ideer til hvad man kan dreje 

i træ.

76.9

Lücke Larsen, Lisbet

Fine ting, du selv kan lave
leLivre. 120 sider

Idéer til 50 fine ting, som hele 

familien kan fremtrylle af ting fra 

husholdningen, genbrugsmateria-

ler og materialer fra naturen.

KUNST, ARKITEKTUR 
OG DESIGN

74.01

Borch, Karen

Akvarel
Vingefang. 124 sider

Dyp penslen og få inspiration til at 

udforske akvarelmaleriets spæn-

dende verden. 

74.6

Scavenius, Bente

Mit livs billeder
Gyldendal. 244 sider

Kunsthistoriker Bente Scavenius, 

som blandt andet er kendt fra DR's 

kunstquiz, fortæller om en række 

personligt udvalgte malerier og 

hvorfor netop disse har en særlig 

betydning for hende.

76.41

Borrelli-Persson, Laird

Marimekko
Strandberg Publishing. 271 sider

Marimekko fejrer 70 år med det 

finske brands farveglade fortolk-

ning af tøj, boligtekstiler og design 

og viser 100 af dets mest ikoniske 

prints.

OM FILM OG MUSIK

77.696

Iskov, Brian

Danmark på sengekanten
Book Lab. 304 sider

Med billedpornoens frigivelse i 

1969 var Danmark helt fremme i 

skoene. Det førte i årene 1970-78 

til ikke mindre end 8 sengekants-

film og 6 stjernetegnsfilm, der 

blandede folkekomedie med sex.

77.696

Olsen, Jakob Steen

Pige træd varsomt
Grønningen 1. 309 sider

Kom om bag tæppet og oplev 50 

skandaler fra dansk underhold-

ningsbranches brogede historie fra 

1900-2000.

78.9

Wenzel Andreasen, Mogens

Klassisk musikguide
Olufsen. 216 sider

Klassisk musik-guide, som for-

tæller om den klassiske musiks 

grundbegreber, om de musikalske 

strukturer, de forskellige genrer og 

de mange komponister i klassisk 

musik.
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78.9061 Gasolin’

Gasolin’. Gudernes vilje
Politiken. 447 sider

Historien om Gasolin' gennem 

interviews med Kim Larsen, Franz 

Beckerlee, Wili Jønsson, Søren 

Berlev, samt personer med tilknyt-

ning til orkestret.

78.9064 Avicii

Mosesson, Måns

Tim - biografien om Avicii
Politiken. 380 sider

Om den svenske megastjerne Avicii, 

der tog sit eget liv i en alder af 28 år. 

99.4 Lindgreen, Ole "Fessor"

Fessor
Momenta. 295 sider

Om den danske jazzlegende, der 

med bandet Fessors Big City Band 

begejstrede publikum i mere end 

35 år. 

SPORT

79.43

Dürrfeld, Peter

Hele brættet rundt
Olufsen. 147 sider

Følg med rundt på skakbrættets 

64 felter, hvor forfatteren i 64 små 

essays blander sine erindringer 

med sit livs interesseområder, som 

er skak og klassisk musik.

79.706

Lisberg, Nicolai

Barcelonismo - klubånd, kaos 
og livet efter Lionel Messi

Helmin & Sorgenfri. 228 sider

Om fodboldklubben FC Barcelonas 

storhed og fald.

79.71

Høegh, Lars

Der er antal på alt
Lindhardt og Ringhof. 309 sider.

Afdøde Lars Høgh, tidligere lands-

holdsmålmand for Danmark, var 

syg med kræft. Læs her hans egen 

beretning om et langt liv i målet og 

om kampen mod kræften.

79.71

Kjærbøl, Michael

Dansk fodbolds 110 bedste
Adi og Lama. 664 sider

Portrætter af de spillere, der som 

individualister, forbilleder og lige-

frem helte har haft mest betydelig 

samlingskraft i forhold til dansk 

fodboldkultur. 

79.813

Sigyn Christensen, Signe

Cold Hawaii
Turbine. 215 sider

Surferstrækningen mellem 

Hanstholm og Agger langs den 

danske vestkyst er kendt af surfere 

langt uden for Danmarks grænser.

79.86

Racerbiler made in Denmark
Alstrup PR & Marketing. 255 sider

Omfangsrigt historisk værk om 

racerbiler fremstillet i Danmark. 

Blandt andet om bilernes kon-

struktion og deres deltagelse i løb.

SPROG

89.6602

Gadedansk ordbogen
Grønningen 1. 245 sider

Definitivt værk om 10 års dansk 

gadesprog. Henvender sig bredt 

til læsere med interesse for ung-

domskultur og etniske minoriteters 

sprogudvikling.

HISTORIE

39.3

Johannessen, Kåre

Mørkets skabninger
Turbine. 199 sider

Underholdende og lærerigt værk, 

der beskriver middelalderens 

mange dunkle fantasivæsener og 

giver en forklaring på, hvorfor dati-

dens mennesker troede så fuldt og 

fast på dem.
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90.7

Ryberg, Jesper

Kan man dømme historien?
Hans Reitzel. 161 sider

Debatbog der spørger, om vi udra-

derer historiens mindesmærker 

og siger undskyld på vegne af for 

længst døde landsmænd?

91.93

Dimbleby, Jonathan

Barbarossa
Lindhardt og Ringhof. 688 sider

Operation Barbarossa var 

Hitlers plan for invasionen af 

Sovjetunionen. Invasionen skulle 

sikre ham kontrol over det meste 

af Europa. Planen mislykkedes og 

offensiven blev i stedet begyndel-

sen på Hitlers nederlag.

94.41

Ildstorm over Tyskland
Bonnier Publications International. 129 sider

Historisk værk om kampene på en 

af krigens farligste slagmarker: 

luftrummet over Nazityskland.

96

Danmark før os
People’s. 319 sider

Gennem 50 udvalgte genstande 

fortælles korte glimt af dan-

markshistorien fra stenalderen til 

1950'erne.

96.3

Christensen, Lars

Den danske drøm om revanche
Kristeligt Dagblad. 384 sider

Om Den Store Nordiske Krig fra 

1700 til 1721. Et af Danmarks 

primære formål med deltagelse i 

denne krig var at svække Sverige, 

der havde overhalet Danmark som 

stormagt.

98.57

Schellerup, Inge

Stenenes magi
Gad. 359 sider

Om Inkarigets rivende udvikling til 

et af verdens største civiliserede 

samfund. 

BIOGRAFIER OG 
ERINDRINGER

99.1

Koch, Louise Langhoff

Kongernes kvinder
Muusmann. 232 sider

Portrætbog om de kvinder, som 

havde roller som dronninger, 

elskerinder, friller og maitresser 

for konger i den danske kongeræk-

ke fra Christian 1. til Frederik 9.

99.1

Larrain, Paula

Midt i livet
Kristeligt Dagblad. 311 sider

Midt i livet - og hvad så? 12 dan-

skere omkring de 50 år fortæller til 

journalist Paula Larrain om deres 

erfaringer med livet generelt og i 

særdeleshed om deres erfaringer 

med kærligheden.

99.37

Pohl, Eva

Gennembrud
Strandberg Publishing. 405 sider

Oversigtsværk om danske kvin-

delige kunstnere, hvoraf en stor 

gruppe har stået i skyggen af deres 

mandlige kollegaer.

99.4 Adichie, Chimamanda Ngozi

Noter om sorg
Politiken. 94 sider

I juni 2020 mens coronapandemien 

havde lukket verden ned, døde 

Chimamanda Ngozi Adichies far 

hjemme i Nigeria. Det efterlod for-

fatteren tynget af sorg.
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99.4 Choisy, François-Timoléon de

Tamm, Ditlev

Skabt som mand og kvinde
Gyldendal. 348 sider

Bog om og med tekster af 

den franske gejstlige François 

Timoléon de Choisy, der levede 

på Solkongens tid. Choisy levede i 

dele af sit liv forklædt som kvinde 

og var dermed crossdresser i 

1600-tallet.

99.4 El Abassi, Halima

Mit indre atlas
ImpactPress. 278 sider

Hun blev født til ufrihed og tvang i 

en marokkansk familie i Danmark, 

men kæmpede for at leve, som hun 

ville. Om social kontrol, skam og 

ære i nogle muslimske familier.

99.4 Feldman, Deborah

Exodus
Kristeligt Dagblad. 385 sider

Anden del af Deborah Feldmans 

beretning om sin opvækst i et 

ultraortodokst jødisk miljø. Hun 

har nu bosat sig i Berlin, hvor 

hun eftersøger sin familiehisto-

rie, mens hun forsøger at finde 

balance i rollerne som moder og 

studerende.

99.4 Grylls, Bear

Never give up
EC Edition. 303 sider

Bear Grylls er kendt som "den 

ultimative overlevelsesmand" og 

som en mand, der tager den til 

ekstremerne.

99.4 Hjejle, Iben

En gylden korkprop
Politiken. 250 sider

En ærlig og åben Iben Hjejle for-

tæller om sin karriere som skue-

spiller og om sit privatliv.

99.4 Joof, Hella

Hjemmehjælperen Ramona og 
andre englelige væsener og 
væsentlige engle

Lindhardt og Ringhof. 198 sider

Livskloge fortællinger, der hyl-

der alle englene iblandt os, med 

udgangspunkt i Hella Joofs liv.

99.4 Khan-Cullors, Patrisse

Bandele, Asha 

Når de kalder dig en terrorist
Rebel with a cause. 267 sider

En "Black Lives Matter"-biografi 

om Patrisse Khan-Cullors, friheds-

kæmperen fra Los Angeles.

99.4 Krag, J.O.

Lidegaard, Bo

JOK – Jens Otto Kragh
Gyldendal. 752 sider

Historien om Jens Otto Krags 

politiske kampe, magtens spil og 

afskeden med politik og den svære 

sidste tid.

99.4 Lassen-Kahlke, Sofie

Ramt
Gyldendal. 188 sider

Humoristiske og ærlige hverdags-

historier om livet og moderrollen, 

når man rammer de magiske 40 år. 

99.4 Lilleør, Kathrine

Kærlighed sætter fri
Grønningen 1. 493 sider

Præsten Kathrine Lilleør skriver, 

med udgangspunkt i sit eget liv og 

sit virke som præst, om almen-

menneskelige temaer som kærlig-

hed, tro, håb, sorg og død.

99.4 Loft, Peter

Efter stormen
Indblik. 310 sider

Tidligere departementschef i skat-

teministeriet Peter Loft fortæller 

om sine mange år i SKAT og om 

den skattesag, der førte til hans 

fyring.

99.4 Løkke, Rasmussen, Lars

Ud af det blå
Politiken. 250 sider

Tidligere statsminister Lars Løkke 

Rasmussen har brugt et par år på 

at overveje sin fremtid, og i bogen 

her rejser han rundt i landet i en 

autocamper for at tale med dan-

skerne.
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99.4 Margrethe. II. dronning af 

Danmark

Juhl, Helle

Skal man neje?
Lindhardt og Ringhof. 300 sider

Om helt almindelige danskeres 

oplevelser med dronningen. 

99.4 Møllehave, Johannes

Møllehave, Tomas

Fluernes Vorherre
Frydenlund. 158 sider

Johannes Møllehaves søn, Tomas, 

har skrevet denne bog, hvor han 

blander Storm P.'s fluer med 

faderens tanker tilsat mange andre 

anekdoter.

99.4 Nordentoft, Bernhard

Tro, håb og kærlighed  
i sklerosens tegn

Gad. 181 sider

Forfatter Bernhard Nordentofts 

personlige fortælling om et liv med 

sklerose - en diagnose han fik stil-

let i 1990.

99.4 Neumann, Hanus Stanislav

Neumann, Ariana

Da tiden gik i stå
Hr. Ferdinand. 383 sider

Da Ariana Neumann bliver voksen, 

finder hun ud af, at hun er af jødisk 

afstamning, og at hendes far var 

tjekkisk jøde som overlevede 2. 

verdenskrig.

99.4 Rostampur, Maryam

Forfulgt i Iran
Scandinavia. 282 sider

De to unge kvinder Maryam og 

Marziyeh bliver i 2009 arresteret og 

sat i det berygtede Evin-fængsel i 

Teheran, fordi de er konverteret til 

den kristne tro. De tilbringer 259 

dage i fængslet.

99.4 Thorvaldsen, Bertel

Miss, Stig

Thorvaldsens tegninger
Gad. 415 sider

Imponerende værk, der giver et 

portræt af mennesket og kunst-

neren Bertel Thorvaldsen, der 

tegnede hele sit liv.

99.4 Vang, Mascha

Mascha
Politiken. 285 sider

Om Marianne Christensens trans-

formation til den passionerede 

iværksætter Mascha Vang.

99.94 Det Glücksborgske Kongehus

Kongehuset – på arbejde 
for Danmark

Lindhardt og Ringhof. 367 sider

Om kongehusets mange rejser og 

statsbesøg.

E-BØGER FRA 
EREOLEN.DK

Se på dit biblioteks hjemmeside, 

hvor mange e-bøger du kan læse 

hver måned. 

Archer, Jeffrey

Det 11. bud
Lindhardt og Ringhof. 400 sider

CIA's bedste agent står over for 

sin sidste opgave, men så går der 

storpolitik i den. Kan han overleve 

at udfordre onde kræfter i CIA og 

den russiske mafia?

James, P.D.

Uskyldigt blod
Gyldendal. 297 sider

Kriminalroman om et adoptivbarn 

som leder efter sin rigtige mor. 

Illusionerne brister, da hun opda-

ger, at moderen er dømt for mord 

på et barn. 

Midwood, Ellie

Pigen der flygtede fra Auschwitz
North Audio Publishing

Tusindvis af mennesker gik igen-

nem porten til Auschwitz under 

2. verdenskrig. Men Mala var den 

første kvinde, der flygtede. 
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FILM OG TV-SERIER  
PÅ DVD OG BLU-RAY

Se på dit biblioteks hjemmeside, 

hvor mange film du kan streame 

hver måned.

Verdens smukkeste dreng
Filmbazar. Dvd. 93 min.

I årevis har filmskaber Luchino 

Visconti ledt i hele Europa efter 

verdens smukkeste dreng og i 

Sverige finder han endelig sit mål. 

Den 15-årige Bjørn Andresen bliver 

kåret som "Verdens smukkeste" og 

det forfølger ham resten af livet. 

Dune
SF Film. Dvd og Blu-ray. 2 timer 31 min.

På ørkenplaneten Arrakis kan man 

høste det meget værdifulde "spice" 

- og der er nogen der vil gøre alt 

for at få fingrene i det. Science 

fiction baseret på Frank Herberts 

populære roman.

After we fell
Nordisk Film. Dvd. 95 min.

Tessa har fået et drømmejob og 

skal flytte til Seattle, men kæresten 

Hardin har svært ved at acceptere 

det, og forholdet hænger i en tynd 

tråd. Baseret på After-bøgerne.

Ternet Ninja 2
Nordisk Film. Dvd. 82 min

Den kyniske legetøjsgigant Phillip 

Eberfrø er ved at slippe for straf, 

og uskyldige børn er i fare. Jagten 

på hævn og retfærdighed genopta-

ges sammen med 13-årige Aske. 

Filmen er bestemt også for voksne!

Smagen af sult
Nordisk Film. Dvd. 99 min.

Drømmen om en michelinstjerne 

fylder alt i Carsten og Maggis liv, 

indtil en anonym besked truer med 

at sprænge deres liv i småstykker. En 

film om vilde ambitioner og fortæ-

rende kærlighed for alle over 15 år.

FILM FRA 
FILMSTRIBEN

Good
Good Films. 1 time og 32 minutter

Tyskland i 1930'erne. Der er ikke 

langt fra godhed til ondskab. Og 

for den intellektuelle John Halder 

(Viggo Mortensen) bliver grænsen 

hårfin. 

Lad den rette komme ind 
EFTI. 1 time og 49 min.

I Vällingbys vinterkulde begås en 

række blodige mord. En ny pige, 

Eli, er flyttet ind ved siden af Oskar, 

som er bøllernes mobbeoffer i 

skolen.

Spring Blossom
Avenue B. 1 time og 14 min.

Suzanne er 16 år, bor i Paris og 

keder sig i hverdagen. Hun indleder 

et forhold med den noget ældre 

skuespiller Raphaël, som hun til-

fældigt møder. Aldersforskellen er 

kun én af flere udfordringer.

SPIL

Jurassic World – Evolution 2
Frontier Developments. Playstation 5

Simulationsspil, hvor du endnu en 

gang får til opgave at lave og styre 

den bedste forlystelsespark med 

dinosaurer nogensinde. 

Battlefield 2042
Electronic Arts. Playstation 5

Deltag i vilde kampe på slagmar-

ker, hvor op til 128 spillere i to hold 

kæmper mod hinanden. 

Borderlands 3
Gearbox Software. Playstation 4

Den originale shooter-looter med 

en gigantisk mængde ekstramate-

riale og seriens sædvanlige sans 

for vanvittig historiefortælling og 

skæve karakterer. 
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