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Danske romaner

Bech, Glenn

Farskibet
Gyldendal. 551 sider

‘Med dit selvmord slog du bør-

nene vi lige havde været, ihjel’. 

Erindringsroman om forfatterens 

opvækst i Horsens, hvor mor og to 

sønner kæmper for at finde fodfæ-

ste efter farens selvmord.

Braad Thomsen, Christian

Den sørgelige tid er forbi!
Det Poetiske Bureau. 163 sider

Biografisk roman om den tyske 

filminstruktør Rainer Werner 

Fassbinders barn- og ungdom, der, 

ligesom hans voksenliv og hans 

kunstneriske virke, var ekstreme 

på flere måder.

Clod Pedersen, Susanne

Vinterjarlen
Zara. 600 sider

7. del af Arnulf-sagaen

Arnulf Ulveblod rejser efter slaget 

i Svold med sin familie til Irland. 

Men her er langtfra fredeligt. 

Utallige klaner og konger rives om 

magten og Irlands fem riger, hvor 

også bosatte vikinger skaber stor 

usikkerhed. 

Guldager, Katrine Marie

Det samme og noget helt andet
Politiken. 451 sider

Da Katrine Marie Guldagers far dør 

i en ulykke, udløses en lang række 

konflikter. En arvestrid, tavse 

magtkampe og usunde relationer 

ser dagens lys.

Helle Helle

Bob
Gutkind. 156 sider

Så flytter Bob og hun til Vanløse 

i en etværelses med stavparket 

ovenpå tanken. Bob bar næsten alt. 

Stilistisk forfinet roman om en ung 

mand og hans rodløse liv.

Jacobsen, Steffen

Detox
Lindhardt og Ringhof. 231 sider

I et sommerhus ved Amtoft prøver 

Anne at bearbejde sorgen over sin 

fars død. Hun er langsomt ved at 

miste grebet om virkeligheden og 

er bange for, hun har arvet farens 

sindslidelse. 

Jessen, Anna Elisabeth

Huset
Gyldendal. 427 sider

Kirsten, Ole, Niels, Astrid og 

mange andre er ansat i ’Huset’, 

der i 1960'erne er Danmarks før-

ende medievirksomhed. Vi følger 

arbejdspladsen og livet omkring 

den op gennem tiden til i dag.

Jessen, Ida

Om børn
Gyldendal. 54 sider

Samling af uddrag fra flere af for-

fatterens romaner. Temaet er børn. 

Fra graviditet til børnene vokser 

op og flytter hjemmefra. Oplevet af 

mødre, fædre og en enkelt morfar.

Kold, Jesper Bugge

Pigen på det store hvide skib
Lindhardt og Ringhof. 393 sider

Den unge sygeplejerske Molly 

tager i 1951 med hospitalsskibet 

Jutlandia til Korea og gør det både 

af humanitære og private grunde.

Roed, Niels

Kærlighed kommer aldrig alene
Sneglen. 57 sider

Velkomponeret lille fortælling om 

en husbestyrerindes liv og vilkår i 

Danmark.
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Strube, Henrik

Cirkusdepressionen
Lydia. 319 sider

Følg den ofte tragi-komiske 

hverdag på en hyggelig cafe på 

Østerbro, hvor det farverige faste 

klientel alle har en eller anden 

psykisk skavank eller diagnose, 

som ofte kalder på det forløsende 

grin.

Tylsgaard Larsen, Jonathan

De for altid rejsende
Byens. 310 sider

Den klassiske pianist Alex skal 

have gjort sit bo op inden døden 

og kontakter forskellige kvinder 

med relation til hans liv. Alle er 

under opbrud for at følge deres 

drømme eller for at blive afklaret 

med fortiden.

Tønnesen, Ida

Sig alt er godt mor
Byens. 256 sider

Liv er en ung kvinde, der gerne vil 

være god til det hele og please alle, 

men så bryder hun sammen og bli-

ver indlagt på psykiatrisk afdeling.

Weitemeyer, Lisbeth

Ulvejagt
Mellemgaard. 613 sider

Medrivende og underholdende 

historisk roman om Corfitz Ulfeldt 

og hans turbulente liv.

Winther, Louise

Men så døde mormor
Forfatterskabet.dk. 333 sider

Susanne lever på overfladen i en 

harmonisk familie. Alligevel vælter 

skeletterne ud af skabet, da hun 

kommer til psykolog som 29-årig. 

Udenlandske romaner

Appanah, Nathacha 

Voldens vendekreds
Arvids. 142 sider

Moses er kun 14 år, da Marie fal-

der død om på køkkengulvet. Han 

er nu overladt til en uvis skæbne i 

Kawenis slumkvarter ‘Gaza’ på den 

tropiske franske ø Mayotte i Det 

Indiske Ocean.

Gulliksen, Geir

Den jeg skulle blive
Gutkind. 253 sider

Vellykket og velskrevet norsk 

udviklingsroman om Henning, der 

er fraskilt og ikke gider kvinder 

mere. 

Han, Kang

Hvid
Rosinante. 98 sider

Det forår, hun besluttede sig for 

at skrive om hvide genstande, 

lavede hun først en liste over 15 

hvide ting. En poetisk, meditativ 

roman.

Haugland, Thormod

Om dyr og syn
Silkefyret. 205 sider

Rå, smuk, sprogligt fintfølende og 

delvist selvbiografisk roman om 

kunstneren som ungt menneske i 

det vestligste Norge i 1960'erne og 

-70'erne. 

Hjorth, Vigdis

Er mor død
Turbine. 322 sider

Efter 30 år i udlandet bosætter 

kunstneren Johanna sig i Norge og 

forsøger at genoptage kontakten 

med sin mor.

Jakobína Sigurðardóttir

Med samme båd
Multivers. 140 sider

Originaludgave på islandsk fra 1981.

En ældre og en ung kvinde deler 

kahyt på kystbåden fra det nord-

vestligste Island til Reykjavik. Den 

ene taler om sit liv, den anden 

spørger og kommenterer fortæl-

lingen.
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Kristín Marja Baldursdóttir

Mødrenes gade
Gyldendal. 253 sider

Marin sidder i billetlugen i biogra-

fen og tegner, mens tankerne fly-

ver. Efter studentereksamen er hun 

usikker på, hvad der venter hende, 

og hvad hun kunne tænke sig.

Imamura, Natsuko

Kvinden i den lilla nederdel
Korridor. 141 sider

Sælsom og skæg japansk roman 

om en ugift kvinde i 30'erne, der 

fascineres af en jævnaldrende 

kvinde. På afstand manipulerer 

hun med hendes liv, for målet er at 

blive hendes veninde. 

Jackson, Shirley

Fuglereden
Alhambra. 408 sider

Da den unge Elizabeth Richmond 

efter flere mærkelige episoder, 

starter hos psykiateren Dr. Wright, 

står det klart, at den unge kvinde 

indeholder flere personligheder, 

og at en magtkamp mellem disse 

er startet.

Murakami, Haruki

Den farveløse Tsukuru  
Tazakis pilgrimsår

Klim. 252 sider. 

1. udgave 2014

Den farveløse Tsukuru Tazaki 

opsøger sine gamle ungdoms-

venner for at forstå, hvorfor de 

vendte ham ryggen 16 år tidligere. 

Gennem mødet med de tabte ven-

ner danner Tsukuru et nyt billede 

af sig selv, og langsomt får hans 

personlighed farver.

Smirnoff, Karin

Vi tog op med mor
C&K. 353 sider

2. del af Jeg tog ned til bror.

Stærkt portræt af en utilpasset og 

fandenivoldsk kvinde fra udkants-

sverige. Som første del er den en 

voldsom og speciel roman, som 

gør et uudsletteligt indtryk.

Sæterbakken, Stig

Det nye testamente
Silkefyret. 579 sider

Eksperimenterende roman om 

norske Lukas Landberg, der jagter 

Adolf Hitlers formodede dagbøger, 

laver en dansk kulturel pornofilm 

og skriver en kontroversiel roman.

Tokarczuk, Olga

Den fortabte sjæl
Batzer. 48 sider

Magisk og melankolsk billedfortæl-

ling om en mand, som mister sin 

sjæl, fordi han arbejder for meget. 

For læsere, som holder af reflek-

sive bøger, der primært udtrykker 

sig i billeder.

Danske krimier

Engell, Sarah

Den kinesiske tvilling
Lindhardt og Ringhof. 292 sider

Eva er i sorg efter et ufatteligt tab. 

Hendes mand Steen ligger lammet 

i dobbeltsengen ude af stand til at 

bevæge sig. Da et lig og dernæst 

en lille pige forsvinder fra deres 

by, begynder Eva at grave i Steens 

fortid. Måske kender hun ikke 

sin mand helt så godt, som hun 

troede.

Jønck, Christine

Fantommanden
Roots & Wings. 343 sider

En truecrime om hvem der begik 

Højbjerg-mordet den 10. november 

1967.

Kirk, Anne Mette

Låst
People’sPress. 347 sider

Ublodig spændingsroman om 

24-årige Clara der findes bevidst-

løs på toilettet på en natklub midt 

i København. Politimanden Marc 

sætter sig for at efterforske sagen, 

og alle i Claras liv synes at gemme 

på dystre hemmeligheder - ikke 

mindst hende selv.
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Martinov, Niels

Marmorpaladset
Mellemgaard. 251 sider

5. del af Kommissær Stein

I højhuset Marmorpaladset sidder 

en gruppe ultrarige mennesker og 

forbereder sig på et angreb fra en 

masse fattige mennesker på den 

anden side af floden. Det bliver 

en aften med afsløringer, frygt og 

mord.

Monteau, Marianne

Grønlænderen
Grønningen 1. 375 sider

Blodig thriller om en grønlandsk 

narkoman, der findes død i en 

baggård. Han er dog ikke død af 

stoffer, men dræbt pga. sin barske 

fortid. En fortid, som Lucy Kiehl 

skal trevle op.

Mortensen, Allan Erik

Straffes med døden
Mellemgaard. 320 sider

7. del af Hængedynd

Politikrimi om landbetjenten John 

Harding, der tilknyttes en special-

gruppe, der skal finde en farlig 

seriemorder.

Schmidt, Palle

Blod ved daggry
Avanti. 256 sider

3. del af Hauge-serien

En tidligere rocker bliver fundet 

myrdet. Hauge, der netop er blevet 

løsladt fra fængslet, skal forsøge 

at finde frem til morderen, før en 

decideret krig bryder ud.

Thomassen, Lars

Den som søger skal finde
Månen. 449 sider

3. del af Vesterlund-trilogien

Danmarks værste seriemorder er 

endelig fanget og ligger i koma. De 

overlevende ofre for hans voldsom-

me myrderier kan nu leve videre 

i tryghed, men så bliver offerets 

datter bortført. 

Udenlandske krimier

Arlidge, Matthew

Langt ude i skoven
Jentas. 461 sider

9. del af Helen Grace-serien

Hårrejsende og uhyggelig krimi 

om kommissær Helen Grace, som 

skal opklare en række brutale 

mord på tilsyneladende tilfældige 

mennesker.

Belsham, Alison

Tatotyven
Jentas. 366 sider

To lig dukker op, hvor begge har 

en særlig tatovering, der er blevet 

skrællet af. Opklaringen synes som 

en umulig opgave for den nye kri-

minalkommissær Francis Sullivan, 

men han får hjælp af tatovøren 

Marni.

Cercas, Javier

Terra alta
Aurora Boreal. 441 sider

En krimi fra en af Spaniens bed-

ste forfattere. Den unge betjent 

Melchor Marin er tynget af forti-

dens synder og skal opklare nogle 

grufulde mord.

De la Motte, Anders

Forårsoffer
Modtryk. 484 sider

4. del af Skånekvartetten

Krimi om et rituallignende mord på 

en ung pige i nærheden af et gam-

melt slot i Skåne. En del år efter 

kommer der fornyet interesse i 

sagen, da der gøres et nyt fund.
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Malvadi, Marco

Søforklaring
Arvids. 165 sider

6. del af BarLume-serien

Hyggekrimi fra den toscanske 

BarLume med de excentriske 

gæster. Massimo er blevet kæreste 

med vicepolitikommissær Alice 

Martelli. Men ikke alt ånder idyl. 

For på den lokale strand findes et 

lig af en smuk, ung kvinde. 

Mo, Johanna

Natsangeren
Lindhardt og Ringhof. 414 sider

1. del af Ölandsserien

Hvem har slået barndomsvenin-

dens søn ihjel? Det bliver politief-

terforsker Hanna Dunckers første 

opgave at finde ud af efter, at hun 

er vendt tilbage til sin hjemegn på 

Øland.

Schulman, Ninni

Når tiden går i stå
Alpha. 494 sider

6. del af Magdalena Hansson-serien

Under det årlige festspil i den lille 

svenske by Hagfors er en sadistisk 

morder på spil. Politiet er på bar 

bund, og journalisten Magdalena, 

der plejer at hjælpe med efter-

forskning, er ramt af depression.

Weaver, Tim

Jagten på de døde
Superlux. 373 sider

Den tidligere journalist David 

Raker bliver opsøgt af en kvinde, 

der vil have ham til at finde sin 

forsvundne søn. Modvilligt påtager 

David sig sagen, der bliver langt 

farligere, end David kunne have 

forestillet sig.

Wendeberg, Annelie

Djævelens grin
Mellemgaard. 295 sider

2. del af Anna Kronberg-serien: Faldet

Første del af en spændingsro-

manserie om det gnistrende 

forhold mellem lægen Anton/Anna 

Kronberg og Sherlock Holmes. 

Wollf, Inger

Hævnen
People’sPress. 363 sider

3. del af Pyromanen

Brandefterforskeren Klara og hen-

des kollega og kæreste, Sebastian, 

sendes til Lycksele hvor en 8-årige 

pige er forsvundet og hendes 

forældre brutalt myrdet. Der kan 

trækkes tråde til Klaras bortførelse 

som barn, og hun må nu til bunds 

i sagen.

Spændingsromaner

Berg, Anton M.

De atten
Hr. Ferdinand. 414 sider

En journalist opdager en forbindel-

se mellem tre gamle forbrydelser 

og én specifik mand.

Egeland, Tom

Falken
Turbine. 499 sider

Hæsblæsende action om nogle 

terroristers kapring af en sporvogn 

i Oslo.

Hammer, Lotte

Byen ved Volga
HarperCollins. 293 sider

Soldaten Peter Weissel sendes til 

Stalingrad i 1942 og må træffe en 

række skelsættende valg.

Handberg Nielsen, Jesper

Bangkok brænder
Byens. 210 sider

En sikkerhedskonsulent i Bangkok 

bliver rodet ind i en efterforskning 

om et forrådnet lig.

Højgaard Rasmussen, Kim

Bruddet
KHR. 328 sider

5. del af Flammetræet

Underholdende spændingsroman 

om Frank Grabowski, som denne 

gang ender i store konflikter i sit 

arbejde som direktør i et medici-

nalfirma.
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Haarup, Preben

Ræven
Byens. 369 sider

Thriller om en forfatter der en dag 

bliver taget som gidsel. Han finder 

ud af, at gidseltagerne vil sprænge 

Jyllands-Posten i luften.

Lindstein, Mariette

Sekten på Tågeøen
Gyldendal. 479 sider

Et foredrag med den karismatiske 

Franz Oswald får 22-årige Sofia til 

at besøge bevægelsen Via Terra 

i den svenske skærgård. Oswald 

viser sig at være en vanvittig leder, 

og Sofia får en snigende fornem-

melse af at være blevet draget ind 

i en sekt.

Schorlau, Wolfgang

Den blå liste
Mellemgaard. 476 sider

Dybsindig spændingsroman om 

privatdetektiven Georg Dengler, 

som bliver rodet ud i en livsfarlig 

sag om mord og politik.

Kærlighed  
og underholdning

Archer, Jeffrey

Den store drøm
Lindhardt og Ringhof. 606 sider

Originaludgave 1991

Historien om en ærgerrig stræber 

og hans triumfer og nederlag, kær-

lighed og ambitioner. Han starter 

som gadesælger i London før 1. 

verdenskrig og arbejder sig efter-

hånden op til ufattelig rigdom.

Callihan, Kristen

Sceneskift
Flamingo. 507 sider

Kærlighedsroman med erotiske 

undertoner om Stella og Jax, der 

mødes ved et tilfælde. Da skæbnen 

efterfølgende gentagne gange sæt-

ter dem på samme scene, blom-

strer følelserne mellem dem.

Fagerlund, Jenny

Mit hemmelige liv
Palatium. 276 sider

Moa arver sin farmors store lejlig-

hed i Stockholm. Den er propfyldt 

med gamle møbler, hemmelighe-

der og ikke mindst pudlen Iris. Men 

er der plads til alt det i Moas liv, 

hvor hendes kæreste kun går op i 

mærkevarer, karriere og image?

Hellberg, Åsa

Kvinderne på Flanagans
Lindhardt og Ringhof. 351 sider

2. del af Velkommen til Flanagans 

De to veninder Emma og Ellinor 

har arbejdet sig op fra bunden på 

Hotel Flanagans og har overtaget 

efter Linda Lansing. Men har pri-

sen for at nå til tops været for høj?

Hoang, Helen

Bryllupstesten
People’sPress. 344 sider

Feelgood-roman om Khai, der 

ingen følelser har udover, at han 

bliver irriteret over selv de mindste 

forandringer. Khais mor drømmer 

om, at han bliver gift med en sød 

kvinde. Derfor inviterer hun My til 

USA for at bo hos Khai. Nu må det 

briste eller bære.

Kinsella, Sophie

Noget for noget
Flamingo. 405 sider

Fixie sørger altid for alle andre. 

Da forretningsmanden Sebastian 

kommer til at skylde hende en stor 

tjeneste, må hun vælge. Skal hun 

bruge den på den selvglade Ryan, 

som hun altid har været forelsket i 

eller sig selv? 
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Kleypas, Lisa

Lady Cassandras valg
Flamingo. 349 sider

6. del af Ravenel-serien

om Severin savner noget i sit liv, 

men han ved ikke hvad. Hans rigdom 

har altid skaffet ham, hvad end han 

pegede på. Men Cassandra kan ikke 

købes - hendes hjerte skal vindes.

Ulrich, Marie

Love story
Byens. 290 sider

Nyuddannede Mona har fået job 

som korrekturlæser i en profileret 

medievirksomhed. Hun prøver 

kræfter med voksenlivet som snart 

30-årig, med hvad det indebærer 

af byture i Kødbyen og one-night 

stands, mens hun drømmer 

om den eneste ene. Realistisk 

Københavner-chic-lit.

Wessel, Katrine

Familien Winter 
Hvis du vil have mig
Rosenhavens hemmeligheder
Hr. Ferdinand. 337/341/360 sider

1.-3. del af Wintherdynastiet

Norsk familiedrama, der foregår 

sidst i 1800-tallet. Bogen følger 

intriger og kærlighed i en rig slægt 

med fokus på matriarken Cecilia, 

men også alle de samfundsforan-

dringer, der var i perioden.

Klassikere

Dostojevskij, F.M

Brødrene Karamazov
Sisyfos. 799 sider

Originaludgave 1879-1880

I denne verdensberømte roman 

om nogle meget forskellige brødre 

præsenteres læseren for fader-

opgør, kærlighed, jalousi, elsker-

inder, mordgåde, domstolsdrama 

og overvejelser over det at være et 

menneske.

Hemingway, Ernest

Den gamle mand og havet
Lindhardt og Ringhof. 371 sider

Originaludgave 1952

Nyoversat af Mich Vraa. Historien 

om den gamle fisker og hans 

kamp med en kæmpe fisk er en 

klassiker, som kan læses for påly-

dende eller som en beskrivelse af 

verdensaltet som menneskets sjæl.

Orwell, George

Dyregården
BF. 136 sider

Findes også med titlen Kammerat 

Napoleon. Originaludgave 1945

Tidløs og samfundssatirisk 

klassiker om bondegården 

‘Herregården’. Anført af grisene 

Snebold og Napoleon tager dyrene 

magten over gården og omdøber 

den ‘Dyregården’. Et nyt liv starter 

for dyrene, men de får ikke den fri-

hed, som de havde forestillet sig. 

Vesaas,Tarje

Vårnat
Batzer. 263 sider

Originaludgave 1954

Under dramatiske begivenheder 

konfronteres to unge med de voks-

nes problemfyldte verden.

Young adult

Birkshøj, Cecilie

Som ringe i vandet
Tellerup. 284 sider

17-årige William er lige startet 

på gymnasiet. Han er vant til at få 

topkarakterer, men gymnasiet er 

meget sværere. Presset bliver for 

stort, og der er ikke engang plads 

til vennerne og hans forelskelse i 

Tanja. Anoreksi og OCD behandles 

her i en gribende ungdomsroman.

Callihan, Kristen

Backstage
Flamingo. 399 sider

2. del af I rampelyset

Fotografen Sophie Darling er ikke 

stolt over sin tidligere karriere som 

paparazzi, men skal til jobsamtale 

hos verdens største rockband, Kill 

John. Bandets manager, Gabriel, 

er både skræmmende, afvisende 

og alt for lækker. Kan han sige nej 

til Darling? 
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McManus, Karen M

Alt det vi ikke vidste
CarlsenPuls. 350 sider

Milly, Aubrey og Jonah modtager 

en invitation til at tilbringe som-

meren hos deres bedstemor, som 

de aldrig har mødt, da hun slog 

hånden af sine børn for 24 år 

siden. Det bliver på mange måder 

en begivenhedsrig sommer, men 

vil det lykkes dem at finde ind til 

sandheden om den store familie-

hemmelighed?

Rendtorff, Ida-Marie

Himlen over i morgen
Gyldendal. 237 sider

Kan der være en sammenhæng 

mellem Gaias mors forsvinden og 

hendes opfindelse af de såkaldte 

bug clouds? Spændingsroman om 

klima, flygtninge og kærlighed.

Tarp, Nikolaj

Ronnie
Mellemgaard. 359 sider

Ronnie har det svært i sit liv. Han 

er udstødt på sit gymnasium, har 

blackouts og besvimelsesanfald. 

Hans ældre bror er kommet ud af 

fængslet, og han virker opsat på at 

‘få talt ud om tingene’ med Ronnie.

Let at læse for unge

Ahlburg, Kirsten

Væk
Turbine. 54 sider

Line føler sig meget ensom. Lines 

forældre skændes hele tiden, og 

Lines kæreste har kysset med 

Lines bedste veninde. Ingen ser, 

hvordan Line har det. Hun må bare 

væk, væk fra det hele.

Schjødt Larsen, Bjarke

Klam chef
Alvilda. 44 sider

Anna er lykkelig, fordi hun har fået 

sommerjob i byens ishus. Ham, der 

ejer det, er flink - men kommer 

også lidt for tæt på. 

Tegneserier

Fleming, Ian

Den komplette James Bond
Fahrenheit. 302 sider

Samling af avisstriber med Ian 

Flemings historier om Agent 007, 

James Bond.

Jodorowsky, Alexandro

Albedo, den hvide proces
Shadowzone. 64 sider

Veludført spændingstegneserie 

med elementer af drama og fan-

tasy. Om Sytten, søn af det henret-

tede regentpar Louis XVI og Marie-

Antoinette, der kommer ud i opgør 

med Napoleon.

Lauffray, Mathieu

Nemesis
Shadow Zone. 54 sider

1. Del af Raven

Sørøveren Raven mister både skib 

og besætning og må helt alene 

kaste sig ud i en vild skattejagt. 

Hans modstander er den samvit-

tighedsløse pirat Lady Darksee. 

Første bind i en ny, herligt kulørt 

pirattegneserie for voksne og de 

ældste unge.

Rehr, Henrik

Samtidig
Fahrenheit. 223 sider

Visuelt udfordrende samling af 

skitser og tegneserieeksperimenter 

skabt over en periode på femten år.

Stjernfeldt, Karoline

I morgen bliver bedre - 
Dronningen

Cobolt. 229 sider

Trekantsdramaet mellem kong 

Christian d. 7., dronning Caroline 

Mathilde og kongens livlæge 

Struensee flot fortalt.

Yann

Atomic
Cobolt. 45 sider

Slaget om Stillehavet nærmer sig 

sin chokerende afslutning, men 

sideløbende fortsætter Angela 

McCloud med at lede efter sandhe-

den om sin søsters tragiske død
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Digte

Abdi, Arash Sharifzadeh

På slap line
Det Poetiske Bureau. 88 sider

Satiriske og humoristiske digte, 

der kommer omkring emner som 

livet, døden, kultur, videnskab, 

COVID-19 m.m.

Copelj, Dino

Digte eller kaos
Det poetiske Bureau. 75 sider

Digte med udgangspunkt i forfat-

terens oplevelser som flygtning i 

Danmark. Til læsere af politisk, 

men også følsom og personlig 

lyrik.

Hjeresen, Frida

Standby
Byens. 73 sider

Lettilgængelige digte i dagbogs-

form om indtryk og stemninger fra 

tiden under forårets corona-ned-

lukning i 2020, den mere optimisti-

ske periode med genåbning frem 

til en ny tid med mundbind.

Lagermand Lundme, Thomas

Jeg må ikke begynde på noget
Vandkunsten. 99 sider

Fine digte om dødsangst og håb, 

det private og det kollektive, under 

coronakarantænen.

Skyggebjerg, Jacob

Så sådan ser det altså ud, når 
de helt tunge drenge tester 
deres produkter på forbrugerne

Gladiator. 50 sider

Langdigt, der destillerer en men-

nesketilværelse på planeten Jorden 

i dag.

Søgaard, Martin

Coronakrisen  
– digte fra en kaotisk tid

Skriveforlaget. 118 sider

Digte om en ung mands oplevelser 

med nedlukning, krise og håb.

Zondek, Verónica

Takket været mennesket
Det Poetiske Bureau. 151 sider

Samfundsbevidste digte, der bl.a. 

kredser om erindring og forsoning 

i Chiles historie i spændingsfeltet 

mellem demokrati og diktatur.

Tro og tanker

04.6

Brøgger, Suzanne

Med egen hånd
Gyldendal. 251 sider

En samling af 27 skarpe og intel-

lektuelle tekster, hvor Suzanne 

Brøgger går i dialog med sine 

gamle bøger og trækker de emner, 

der altid har interesseret hende op 

i en nutidig kontekst. Det er tekster 

om kvinder, kærlighed, politik, lit-

teratur, metoo og hende selv.

04.6

Sangild, Torben

Sangilds spørgetime
Det Poetiske Bureau. 168 sider

Hvad er det skønne? Og hvorfor er 

der ikke lys i fryseren? Når Torben 

Sangild holder spørgetime for ven-

ner og følgere på Facebook, bliver 

han bedt om at svare på alt mellem 

himmel og jord.

07.1

Bedre journalistik, tak
Ajour. 166 sider

En lang række bidrag der med for-

skellige indfaldsvinkler diskuterer 

journalistikkens og nyhedsformid-

lingens mange udfordringer de 

sidste 50 år.
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07.1

Borbjerg, Vibeke

Når medierne  
sætter dagsordenen

Djøf. 354 sider

Om mediernes rolle og metoder i 

bl.a. sagerne ’Gyllegate’, dokumen-

taren ’Moskeerne bag sløret’ og 

om HPV-vaccinationsprogrammet.

10.8

Ørsted, H. C.

Ånden i naturen
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. 

453 sider

Tidligere 4. udgave 1978

H.C. Ørsteds hovedværk om hans 

naturfilosofiske idéer og tanker, 

bl.a. om forholdet mellem naturvi-

denskaben og kristendommen.

17

Leth, Jørgen

Om stil
Gyldendal. 79 sider

Stil er er en måde at udtrykke sig 

på ifølge Jørgen Leth. Stil er de 

valg, der former en karakter, det er 

smag, elegance, humor og en sans 

for det uperfekte og skæve.

24

Gadegaard, Anders

Åh, jeg be’r
Eksistensen. 143 sider

Om bønnens væsen, formål, 

udformning og praksis. Hvad kan 

bønnen, hvad gør den for os, og 

hvordan skal et moderne menne-

ske forholde sig til bønnen?

29.3

Lyngvild, Jim

Nordens guder
Frydenlund. 214 sider

En visuel rejse til Asgård, Midgård 

og Udgård med Odin, Thor, Freja 

og alle de andre guder.

29.43

Borup, Jørn

Buddha
Århus Universitetsforlag. 60 sider

Nummer 85 i den populære serie 

Tænkepauser

Om Buddha og buddhismens 

indflydelse og udvikling historisk 

og op til vor tid, hvor Buddha er 

blevet cool, et brand, et symbol og 

en livsstil.

51

Buijsman, Stefan

Tallene i vores liv
Samfundslitteratur. 156 sider

Der er tal overalt i vores liv. Fra 

søgemaskiner til kaffemaskiner 

og biler. Men skal vi kunne forstå 

dem alle?

88.2

Cicero, Marcus Tullius

Filosofisk politiker  
eller politisk filosof?

Atalante i samarbejde med MinLæring.dk. 

139 sider

Cicero (106-43 f. kr.)’s formidling og 

behandling af græsk og romersk 

filosofi har haft enorm indflydelse 

på eftertidens opfattelse af antik-

kens tænkning. 

88.2 

Sapho

Roser fra Piería
Wunderbuch. 175 sider

Den græske digter Sappho levede 

omkring 600 f.Kr. og betragtes som 

en af verdenslitteraturens største 

og mest afgørende skikkelser. 

Ingen har før eller siden beskrevet 

kærlighedens væsen så præcist og 

indsigtsfuldt som hun.

Samfund og politik

30.11

Det epidemiske samfund
Hans Reitzel. 302 sider

Bogen analyserer vores samfund 

ramt af epidemien og ser COVID-19 

som en forandrende begivenhed og 

et historisk brud.
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30.13

Butler, Judith

Ikkevoldens styrke
Klim. 232 sider

Filosofisk og akademisk debatbog 

som viser, hvordan du der prote-

sterer, fx imod følger af klimakri-

sen eller imod højre-populismen, 

kan vælge ‘ikkevolden’ som potent 

våben.

30.13

Oestrich, Irene Henriette

Sæt grænser og  
udvid din komfortzone

Dansk Psykologisk Forlag. 243 sider

Kunsten at sætte grænser kan 

være svær, fordi man ikke vil skuffe 

andre. Modsat kan man også sætte 

for snævre grænser for sig selv.

30.1752

Vallgårda, Karen

Skilsmisser
Århus Universitets Forlag. 100 sider

Del af serien 100 danmarkshistorier

Skilsmissens historie i Danmark 

gennem mere end 100 år.

32.15

Gregersen, Anders

Frihed, lighed og bæredygtighed
Findes. 101 sider

Debatbog med en skarp kritik af 

‘det liberale Danmark’ og et opråb 

til de danskere, som søger sam-

fundsforandringer med nøgleord 

som frihed, lighed og bæredyg-

tighed. 

32.3

Lauritsen, Peter

Hvordan får vi et 
bedre overvågningssamfund?
Information. 67 sider

Et rids af overvågningssamfundets 

kompleksitet og en opfordring til at 

nuancere debatten. 

32.79

EU på kryds og tværs
Folketingets EU-Oplysning. 187 sider

En introduktion til EU-samarbejdet. 

Opdelt tematisk og kan bruges 

som et opslagsværk til at søge svar 

på konkrete EU-spørgsmål eller 

læses i sammenhæng for at få et 

overblik.

33.19

Hvad skal vi leve af  
- på vejen mod socialismen? 

Solidaritet. 272 sider

Debatbog om kritik af konkurren-

cestaten og  forslag til en demo-

kratisk, rød-grøn omstillingspolitik. 

34.38

Balvig, Flemming

Fra Danmark til Japan
Afford. 571 sider

Redegørelse for kriminalitetsrater 

og -typer i Japan samt undersø-

gelse af de situationelle og struk-

turelle forhold, der ligger til grund 

for, at Japan i sammenligning 

med Danmark er et lavkriminali-

tetsland.

35.1 

Spang-Hanssen, Aage

Den danske embedsstand
Vandkunsten. 63 sider

Forfatteren har gennem familie 

og venner og sit mangeårige virke 

som advokat fulgt den danske 

embedsstand. Han mener, at der 

de senere år er sket en politisering 

af centraladministrationen, som 

har haft en negativ virkning for 

embedsstanden.

36.1

Vestergaard, Bo

Hvad laver ledelsen, når  
medarbejderne bestemmer?

Lead Read. 72 sider

Med en række eksempler fra Job-, 

Aktivitets- og Kompetencecentret 

(JAC) i Gentofte (kåret som 

Europas bedste offentlige arbejds-

plads), gennemgås ledelsesstil og 

medarbejdernes grad af involvering 

i beslutninger.
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36.8

Danielsen, Hanne-Louise

Hemmelige selskaber
Bonnier. 122 sider

1. udgave fra 2013.

Gennem historien har mennesker 

altid samlet sig i eksklusive grup-

per med okkulte, religiøse, økono-

miske eller politiske formål. Fælles 

for de lukkede selskaber er ofte 

bizarre ritualer og altid strenge 

regler, ikke mindst om tavshed.

Andre steder på kloden

40.4

Rømer, Mikael

Da min kone holdt op  
med at flyve

Byens. 254 sider

I 2008 var der ingen, der forstod 

Mikael Rømers kone. I dag væl-

ger flere og flere toget til. Her er 

29 fortællinger om togrejser til 

Marokko og Lissabon, om kærlig-

hed, litteratur, mad og politik.

46.4 Mols Bjerge

Krogstrup, Susanne

Mols Bjerge-stien
Nationalpark Mols Bjerge. 143 sider

En vandreguide til en 60 km lang 

vandrerute i Mols Bjerge.

46.74 Nordøstgrønland

Rasmussen, Knud

Fra Grønland til Stillehavet. 
Rejser og mennesker fra den  
5. Thule-ekspedition 1921-24

Lindhardt og Ringhof. 845 sider

1. udgave 1925-1926

I 1921 påbegyndte Knud 

Rasmussen den betydeligste og 

mest berømte af sine ekspe-

ditioner, nemlig den 5. Thule-

ekspedition. Her realiserede han 

sin plan om at udforske fangerliv 

og fortællinger fra Grønlands bar-

ske indlandsis over det nordlige 

Canada og helt til Stillehavet og 

Sibiriens vilde tundra. 

47.5

Meyer, Cecilie Marie

Mezzogiorno – mennesker og 
mirakler under Syditaliens sol

Turbine. 288 sider

Indsigtsfulde og underholdende 

beretninger af den danske itali-

ensk-kyndige Cecilie Marie Mayer, 

der har opholdt sig i en årrække 

i Salerno med kæreste og sviger-

familie.

48.1

Topp, Lene

I naturens tjeneste
Topp og the World. 384 sider

Skildring af et anderledes arbejds-

liv - ni års eventyrlig tjeneste for 

WWF Verdensnaturfonden. Med 

base i Borneo arbejder Lene Topp 

og hendes mand med naturbe-

skyttelse, hvilket fører til besøg 

i mange spændende og smukke 

områder.

Klima - Miljø - Natur

48.282

Tesson, Silvain

Sneleoparden
Bobo. 204 sider

Den franske forfatter Sylvain Tesson 

bliver inviteret med til Tibet for at 

finde den sjældne sneleopard af 

dyrefotografen Vincent Munier. I 4000 

meters højde og minus 35 graders 

kulde sidder de tålmodigt på afstand 

og venter på det majestætiske dyr.

50.1

Historier om verdensmålene
Nyt Europa, FN Forbundet. 171 sider

En række debatbidrag om verdens-

målene der giver indblik i de 17 

mål og udfordringerne på globalt 

og europæisk plan og hvordan 

erfaringer fra begge planer kan 

styrke Danmark i at arbejde for en 

mere bæredygtig verden.
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55.3

Andersen, Henning

Indonesiens ildøer
Mellemgaard. 282 sider

Indonesien er det land i verden, 

der har det største antal vulkaner. 

Omkring 500 i alt med dels meget 

gamle og tilsyneladende uddøde 

vulkaner, men også vulkaner, som 

endnu ikke har dannet øer over 

havets overflade ved sine udbrud.

56.1

Secher Jensen, Thomas

Frø- og frugtædere
Naturhistorisk Museum. 39 sider

En lille præsentation af de store 

og små dyr, der er kaster sig over 

noget af det mest energiholdige 

i planterne, nemlig deres for-

plantningsorganer i form af frø og 

frugter.

58.86

Fugleatlas 
– de danske ynglefugles  
udbredelse 2014 - 2017

Dansk Ornitologisk Forening med Lindhardt 

og Ringhof. 839 sider

Gigantværk bygget på 1500 danske 

ornitologers observationer. 

67.7

Vores tøj – verdens ressourcer
Multivers. 302 sider

En debatbog om den manglende 

bæredygtighed i tekstilindustrien. 

Men hvor skal vi begynde, og hvor 

skulle vi gerne nå hen, når vi skal 

ændre tekstilindustrien og få den i 

en ansvarlig og grøn retning?

Job og ledelse

60.1

Lindstrøm, Martin

Afdelingen for sund fornuft
Lindhardt og Ringhof. 248 sider

Branding-guruen Martin Lindstrøm 

gør oprør mod en verden, han ser 

som præget af ‘bureaukratisk for-

stoppelse’ og ‘corporate bullshit’.

60.106

Erikson, Thomas

Omgivet af dårlige chefer
Politiken. 350 sider

Er du omgivet af dårlige chefer? 

Eller er du chefen, der er omgivet 

af inkompetente medarbejdere? Få 

her en række redskaber, tips og 

tricks, så samarbejdet kan flyde 

frit igen.

60.13

MUS-samtalen 
– ledelse af strategisk
ompetenceudvikling
Dansk Psykologisk Forlag. 233 sider

Om at revitalisere MUS-samtalen 

ved at koble den til organisato-

riske mål og indsatser. Således 

kan den blive en værdiskabende 

og meningsfuld samtale for både 

medarbejder og leder.

60.133

Hounsgaard Petersen, Jacob Flemming

Vejen til det gode studiejob
Samfundslitteratur. 110 sider

Som studerende bør du prioritere 

et relevant studiejob. Det gør dig 

karriereklar og øger dine mulig-

heder og din værdi på arbejds-

markedet.

Krop og sundhed

61.3

Hof, Wim

Wim Hof-metoden - aktiver dit 
potentiale og sæt dig ud over 
dine begrænsninger

Borgen. 225 sider

Historien om Wim Hof, også kaldet 

’Ismanden’, og hans kombination 

af mental-, kulde- og åndedræts-

træning.

61.31

Østergaard, Lone

Slip stolen – for hjernens skyld
Min Krop på Job. 154 sider

’Sitting is the new smoking’. 

Fysioterapeut Lone Østergaard 

ønsker at få danskerne op fra sto-

len og bringe mere bevægelse ind 

i hverdagen.



15

61.36

Herold Olsen, Bjørn

En gylden understrøm 
Griffle. 155 sider

En kropsterapeuts personlige 

beretning om bevidste og livgi-

vende kræfter, som kan opleves og 

inkluderes i hverdagen.

61.36

Sand, Ilse

Sig hej til din skam
Gyldendal. 141 sider

Skam er en følelse, som hjælper 

os med at navigere i sociale sam-

menhænge, men skam kan også 

være hæmmende og undergra-

vende for selvværdet.

61.55

Polke, Stefan

Vikingernes medicin
Mellemgaard. 84 sider

Et lille leksikon over vikingetidens 

lægeurter med opskrifter, der kan 

bruges den dag i dag. 

61.6

Læg smerterne på hylden
Muusmann. 159 sider

Personlig beretning om at leve 

med kroniske smerter samt gode 

råd og fysiske øvelser.

61.612

Corona rammer skævt
Institut for Menneskerettigheder. 45 sider

Coronavirussen var i begyndelsen i 

høj grad forbeholdt den veluddan-

nede og globaliserede klasse, men 

fandt efter kort tid vej til de mindst 

privilegerede – herunder de etniske 

minoriteter.

61.641 

Demens, dilemmaer  
og stjernestunder

Relazion. 269 sider

To personlige beretninger om for-

ældres forsvinden ind i demensen.

61.642

Zinglersen, Sebastian

Terapiguiden
Trykværket. 101 sider

Det er ikke nemt at have person-

lige problemer, men omvendt bør 

det heller ikke være svært at få 

hjælp til at løse dem. 

61.644

Amtoft, Signe

Noter om angst
Psykiatrifonden. 190 sider

Ærlig og personlig beretning om 

at leve med angst og gode råd til, 

hvordan angst kan håndteres.

61.46

Møller Pedersen, Kjeld

Smittetryk og samfundssind
Syddansk Universitetsforlag. 190 sider

Med fokus på beslutningsprocesser 

og manglende transparens i hånd-

teringen af coronapandemien dis-

kuteres, hvorvidt det var de rigtige 

beslutninger, der blev truffet.

61.648

Schmitz, Christopher

Den vigtigste bog du nogensinde 
har læst om cannabis

Historia. 389 sider

Forfatteren var i 2014 initiativtager 

til et landsdækkende netværk 

af behandlere af hashmisbrug. 

Netværket anvender den såkaldte 

’Hash Afvænnings Program’, HAP-

metode. Bogen er primært for 

behandlere og pårørende.

Teknik

62.72209

Karsholt, Erich

Dansk Bilproduktion
Strandberg. 453 sider

Det er nok en overraskelse for 

mange, at der er blevet produceret 

biler i Danmark. Faktisk blev der 

samlet eller produceret næsten 

en million biler fra de store uden-

landske bilmærker herhjemme i 

starten af det 20. århundrede. 
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Mad og drikke

64.1

Bruun, Julie

Hverdagsmad
Julie Bruun. 279 sider

Inspirerende kogebog med hver-

dagsmad, madplaner og hjemme-

træning. En koge- og træningsbog 

for alle, der trænger til ny inspi-

ration.

64.1

Flexitar  
– for dig der ønsker at  
spise mindre kød

Legind. 64 sider

Superlette opskrifter på retter med 

en begrænset mængde kød samt 

rent vegetariske retter.

64.1

Hærværk
Det flydende forlag. 230 sider

En kogebog med opskrifter fra 

Restaurant Hærværk i Århus. For 

dem, der gerne vil eksperimentere 

med højprofileret mad, der nemt 

kan laves hjemme i eget køkken.

64.1

Møller, Nikolaj

Mit køkken
DreamLitt. 173 sider

Mad i verdensklasse serveret fra 

toppen af Munkebjergskoven ved 

Vejle Fjord. Den unge køkkenchef 

på Restaurant Treetop præsenterer 

sine unikke, knivskarpe og yderst 

luksuriøse retter i denne kogebog 

for kulinarisk interesserede og 

feinschmeckere.

64.10275

Osteria 16
Strandberg publishing. 288 sider

Kogebog fra en velrenommeret ita-

liensk restaurant i København.

64.12

Breindahl, Charlotte Nikoline

Blend and bake
CNB Sundhed. 100 sider

En bagebog med enkle opskrifter 

på ‘kendte’ kager som fx gulerods-, 

mazarin- og banankage - blot i en 

mere sund udgave. 

64.14

4 uger med Keto
Legind. 184 sider

Kogebog med fokus på den popu-

lære keto-livsstil. Bogen inde-

holder bl.a. en introduktion til de 

grundlæggende principper for keto, 

praktiske råd og en samlet ind-

købsliste over råvarer til de 4 uger, 

diæten varer.

64.14

8 –timers kuren  
– guide til den periodiske faste

Legind. 119 sider

Vil du spise, hvad du vil, og stadig 

tabe dig? Når du faster i 16 timer, 

får kroppen ro til at restituere, og 

det giver mange fordele - også 

vægttab.

64.14

Anti-inflammatorisk  
topform på 4 uger

Politiken. 255 sider

En anti-inflammatorisk kost kan 

styrke kroppen på en lang række 

vitale punkter og hjælpe immunfor-

svaret til at kæmpe imod en lang 

række livsstilssygdomme samt 

gigt, hjerte-kar-sygdomme, virus 

og bakterier.

64.14

Kristensen, Michele

Mission sund aftensmad  
– 100 opskrifter til hele familien

Politiken. 247 sider

Sund mad kan sagtens være vel-

smagende og let at lave. Bogen 

henvender sig til børnefamilien 

der gerne vil lave sund og hurtig 

aftensmad
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64.14

Swanberg, Åsa

Tæl kalorierne
Legind. 125 sider

Kaloriekogebog med opskrifter, 

hvor kalorierne er udregnet.

64.14

Søvind, Henriette

Slank med chokolade
Forfatterskabet.dk. 195 sider

Bliv sund og slank med lækre 

opskrifter, tips og idéer - og plads 

til lidt chokolade indimellem.

64.15

4 uger til vegetar
Legind. 187 sider

Bogen indeholder en 4 ugers plan 

med indkøbslister, praktiske råd 

og mere end 100 opskrifter på 

morgenmad, frokost og aftensmad. 

Også for veganere.

64.15

Erex, Thomas

Kærlighed og kikærter
Turbine. 123 sider

Kogebog fyldt med plantebaserede 

opskrifter, der er baseret på kik-

ærter eller kogevandet derfra.

64.15

Ghayour, Sabrina

Farverig vegetarmad  
fra Mellemøsten

Turbine. 239 sider

Hver opskrift gør brug af den store 

mængde smagsprofiler, som ken-

detegner det mellemøstlige køk-

ken. Fra krydderier, krydderurter 

og parfumerede smagsgivere til 

nærende komponenter som bøn-

ner, korn og bælgfrugter, kombi-

neret med masser af frisk frugt og 

grøntsager. 

64.15

Hoffmann, Kristina

Spis plantebaseret
Zara. 247 sider

Kogebog med 70 inspirerende og 

nemme opskrifter med info om 

næringsindhold.

64.15

Lorang, Louisa

Grøn mad – max 30 minutter
Lindhardt og Ringhof. 161 sider

Få inspiration til at spise mere 

grønt med nemme, hurtige retter. 

De fleste af retterne kan tilberedes 

vegansk, så bogen henvender sig 

til alle, der ønsker at spise mere 

grønt i hverdagen.

64.15

Souksisavanh, Orathay

Grøntsager
Legind. 65 sider

Inspiration til nemme grønne retter 

med primært grønsager og kun 

lidt kød.

64.17

Bipollen på menuen
Herstedøster Honning. 80 sider

Bipollen er en af tidens nye super-

foods, og her præsenteres det både 

som ingrediens i diverse retter og 

som naturlægemiddel.

64.17

Lindemann, Käte

Salater 
– diætistens guide til en  
sund og grøn hverdag

Kalinde Forlag. 96 sider

26 nemme og overskuelige opskrif-

ter på salater samt en dressing, 

der kan varieres.

64.18

Wiese, Martin

Hjemmelavet slik
Turbine. 154 sider

Vi danskere spiser i snit 6,6 kilo 

slik om året. Hvorfor ikke lave det 

selv? Her er opskrifter på klassiske 

slikfavoritter, børnevenligt slik, 

juleslik, vegansk slik, sundt slik og 

meget mere.
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64.19

Schmidt, Jesper

No and low
Lindhardt og Ringhof. 147 sider

Titlen henfører til cocktails med 

lidt eller ingen alkohol. Dem bliver 

der større og større efterspørgsel 

på.

Sy - Strik - Krea

64.64

Budd, Ann

Strikkerens håndbog  
til sweatre oppefra og ned

Turbine. 308 sider

Strikkeopskrifter til 5 forskellige 

grundmodeller: rundt bærestykke, 

raglan, kuppelærme, saddelskul-

der og tilsat ærme. Opskrifterne 

findes i flere strikkefastheder og 

i et bredt udvalg af størrelser til 

både børn, kvinder og mænd.

64.64

Chytræus, Sisse

Strikketøj til børnehaven
Chytræus Design. 27 sider

Bogen indeholder en hel garde-

robe til de 1-8 årige og fælles for 

modellerne er, at de er gode at 

lege i både inde og ude. Sweatre, 

bluser, t-shirt, gamacher, sokker, 

huer, vanter og en enkelt cardigan.

64.64

Hvidtved, Mette

Barselsstrik
Turbine. 159 sider

18 begyndervenlige unisex-

opskrifter til de mindste børn mel-

lem 0 og 2 år. Opskrifter på bl.a. 

cardigans, veste, huer, rompers og 

suttesnore.

64.64

Knight, Erika

Strik – med struktur
Lindhardt og Ringhof. 192 sider

Tyve mønstre på bl.a. trøjer og 

toppe, tørklæder og vanter. Alle 

opskrifter er med strukturer og 

mønstre med udgangspunkt i 

mange forskellige teknikker.

64.64

Krüger, Lene

Strik en pause
Knitters Agenda. 189 sider

Lær at udnytte dit strikketøj til at 

opnå mindfulness. Til alle, der i 

forvejen kan strikke og ønsker at 

anvende denne hobby med stres-

sforebyggelse for øje.

64.64

Rytter, Thea

Strikket påskepynt
Turbine. 73 sider

Hyggelige og overskuelige strik-

keprojekter, der hylder foråret og 

påsken. Du kan både få ryddet ud 

i garnresterne og træne teknikker 

samtidig. Til strikkere med lidt 

erfaring - bogens tre sidste projek-

ter kan laves helt uden pinde.

64.64

Strik
Raglan. 269 sider

En grundbog skrevet af strikke-

coach Charlotte Kaae og den erfar-

ne strikker Lene Holme Samsøe. 

For alle  som vil i gang med at 

strikke eller som søger inspiration 

og mere viden om strikkens grund-

begreber, nye strikketeknikker, 

udtagninger m.m.

64.68

Skov, Kirsten

Knipling mønstre
Kirsten Skov. 47 sider

Inspiration til nye kniplinger til den 

erfarne knipler. 18 runde mønstre 

på ringe, der kan bruges som pynt 

i vinduet eller uroer.

76.8

Hayes, Fiona

100 ideer til genbrug og krealeg
Bolden. 159 sider

Sjove ideer til at lave ting af fx 

æggebakker, tomme toiletpapir-

ruller og paptallerkner. For hele 

familien.
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76.8

Krøyer, Tina

Crepepapir blomster 
Krøyer Creative. 92 sider

Til alle, der elsker at lave DIY-

projekter med papir, er her en 

bog med fine blomster og planter 

i crepepapir. Idéerne kan videre-

udvikles i det uendelige, og blom-

sterne kan laves af både store børn 

og voksne.

76.9

Lundø, Lena

Perlebogen
Eget Forlag. 291 sider

Hundredvis af farvestrålende 

perlemønstre til alle årstider og 

anledninger, som fx Halloween 

og påske. Alle kan blive udfordret, 

men med hjælp fra en voksen vil 

børn fra 6 år kunne nå i mål med 

mange af projekterne.

76.9

Steffensen, Elin

Pauserier med perleplader
Griffle. 79 sider

Et alternativ til bamser og børne-

mønstre i hamaperler. 

Kunst - Foto  
- Arkitektur

70.96

Jul, Charlotte

Danish Creatives – 15 portraits 
of artists and designers

Nicoline Olsen. 288 sider

Med yngre kunstnere som blandt 

andre Kasper Kjeldgaard, Astrid 

Krogh og Ditte Hammerstrøm.

71.1

Gådefulde bygningsværker
Illustreret Videnskab Historie. 64 sider

Om bl.a Stonehenge, beduinernes 

hemmelige klippeby Petra og 

Tower i London.

71.64 Christiansfeld

Akhøj, Ole

Christiansfeld
Aristo. 368 sider

25 års fotografier af bygninger og 

interiør i Christiansfeld, der illu-

strerer, hvorledes byens arkitektur 

er en udløber af rokokoens idealer.

75.7408

Havgaard, Kennet

Fjæs
Framed. 200 sider

Portrætter af en række kendte 

danskere, blandt andre Hella Joof 

og Lars Mikkelsen.

75.79

Thage, Lone

Pictorialisterne
Wunderbuch. 179 sider

Dansk kunstfotografihistorie i 

perioden 1890-1920, der går under 

betegnelsen pictorialisme.

76.337

Hald, Nina

Vielsesringene - med denne 
ring tager jeg dig til ægte

Danske guldsmede og urmagere. 309 sider

Guide til køb af vielsesringe, med 

de oplysninger og forklaringer, 

som brudeparret har brug for, når 

de skal vælge ring. Bogen er rigt 

illustreret og indeholder billeder af 

ringe fra nogle af Danmarks guld-

smedeværksteder, designere og 

smykkefirmaer.

Om sport,  
musik og film

79.706

Finderup, Niels

Dansen om guldulven
Finsen. 386 sider

Om fodboldklubben FC Midtjyllands 

vej til toppen af dansk og euro-

pæisk fodbold. 

77.91

Matador
Booklab i samarbejde med DR. 432 sider

På baggrund af mere end 40 nye 

interview med menneskene foran 

og bag kameraet, avisartikler, 

arkivmateriale og brevvekslinger 

fortæller Christian Monggaard og 

Jacob Wendt Jensen nu den defi-

nitive historie om skabelsen af den 

populære tv-serie. 
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78.22

Klaverbogen
Zara. 114 sider

Hvordan forholder man sig til et 

nodebillede, hvordan får man hold 

på klang, frasering og musikalske 

udtryksmuligheder, og hvordan 

finder man rundt på instrumentet 

og i klaverlitteraturen? Bogen 

henvender sig både til uøvede og 

erfarne musikere.

Litteraturhistorie  
og sprog

80.1

Tanker om titler
Byens. 189 sider

25 korte interviews med forfattere 

og forlæggere om valg og betyd-

ning af bogtitler. Med bl.a. Stine 

Pilgaard, Maren Uthaug, Peter Øvig 

og Svend Åge Madsen.

80.8

Danske taler  
- 20 opbyggelige analyser

Århus Universitets Forlag. 451 sider

Fra statsministerens åbningstale, 

1. maj-taler til festtaler.

81

Mikkelsen, Morten

10 helte vi aldrig glemmer
Mellemgaard. 117 sider

Gennem 600 år har vi via littera-

turen mødt Robin Hood, Jeanne 

d’Arc, Don Quixote, Aladdin, 

Robinson Crusoe, Sherlock 

Holmes, Tarzan, Pippi, James Bond 

og Harry Potter. Denne bog fortæl-

ler, hvordan historierne om dem 

opstod.       

81.64

Storm P.s Bibliotek  
– et vildnis af bøger

Anglomania. 109 sider

Kulturhistorisk interesserede og 

biografilæsere får her en introduk-

tion til tusindkunstneren Storm 

P. og hans livslange kærlighed til 

bøger og litteratur.

89.62

Krogsgaard Christensen, Jeppe

Alle ord lever  
i et klassesamfund

Melodika. 108 sider

Lær om alt fra navneord til emojis i 

denne sjove og kloge bog om spro-

gets forskellige ordklasser.

89.946

Fetteh, Saliha Marie

Maria lærer arabisk
Histora. 200 sider

Følg den 20-årige arabiskstude-

rende Maria Hansens hverdag, lær 

hendes familie, kæreste og veninde 

at kende og folg hendes forbere-

delser i forbindelse med en læn-

gere studietur til Mellemøsten. 

Historie

63.093

Henningsen, Peter

Stavnsbåndet
Århus Universitetsforlag. 101 sider

Del af serien 100 danmarkshistorier

I veloplagt og informativ stil går 

inspektøren på Frilandsmuseet, 

Peter Henningsen, bag om den 

gængse fortælling om stavnsbån-

det og fortæller bl.a. om, hvordan 

opfattelsen af stavnsbåndet har 

ændret sig gennem tiden.

91.15

Lund, Niels

Jellingkongerne  
og deres forgængere

Vikingeskibsmuseet. 330 sider

Med udgangspunkt i et forsknings-

projekt fra 2008-14 fremlægger for-

fatteren sin opfattelse af Gorm den 

Gamle, Harald Blåtand og de dan-

ske konger, der gik forud for dem
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91.69

Selch Jensen, Carsten

Gud vil det
Vandkunsten. 149 sider

Hvordan kunne kristne tage aktiv 

del i korstogenes krigsførelse, 

uden at komme i konflikt med 

deres tro? Korstogshistoriens 

udviklingslinjer ridses op, med 

vægt på det danske engagement. 

92.8

Munck, Aske

Den rystede republik  
– hvad i al verden er der  
i vejen med Frankrig?

28B. 159 sider

Skarp og tankevækkende analyse af 

Frankrigs aktuelle situation, midt i 

et polariseret Europa, med en split-

tet befolkning og store udfordringer.

96.3

Wadskjær Nielsen, Sune

Rædselstiden – Napoleons  
modstandere angriber Danmark 
i december 1813

Ritmester. 617 sider

Om den svenske kronprins Karl 

Johans invasion af Slesvig og 

Holsten under Napoleonskrigene 

i december 1813, fortalt dag for 

dag fra 20 forskellige personers 

synsvinkler på tværs af soldater og 

civile, danskere og fjender.

98.28

Jensen, Jacob

Kina udfordrer USA  
– stormagtskonflikt og det 
socialistiske perspektiv

Eget forlag i kommission hos Underskoven. 

359 sider

Hvor det før var Sovjetunionen, 

USA kæmpede med om førerposi-

tionen i verden, er det nu Kina, der 

tager kampen op.

98.4768

Severin, Morten

Folkedrabet i Rwanda
Frydenlund. 158 sider

Hvordan kunne det ske? At 800.000 

over tre måneder blev slået ihjel 

i et af historiens mest effektive 

folkedrab. 

Biografier  
og erindringer

99.4 Biden, Joseph R

Løfter for livet
Information. 471 sider

Joe Biden giver et personligt ind-

blik i sit liv og i nogle af de største 

politiske begivenheder i anden 

halvdel af det 20. århundrede.

99.4 Bruun-Kristensen, Carina

Maskeballets dronning
Forfatterskabet. 398 sider

Om forfatterens spiseforstyrrelse, 

selvhad og destruktive sind.

99.4 Geipel, Ines

Kampzonen – min bror, 
Østtyskland og hadet

Jyllands-Posten. 297 sider

Forfatteren fortæller sin østtyske 

familiehistorie og tager modigt 

fat på at undersøge baggrunden 

for den stigende radikalisering 

i Tyskland, hvor fx det højreeks-

tremistiske parti ‘Alternative für 

Deutschland’ stormer frem i 

meningsmålingerne.

99.4 Hundslev, Aksel

Er du snart færdig?  
Jeg skal dække bord

Byens. 136 sider

Et spisebord gennem generationer 

kan fortælle mange gode histo-

rier om store begivenheder og 

hverdagens gøremål på en travl 

slægtsgård.

99.4 Jacobsen, Arne

Arne Jacobsen  
- Designing Denmark

Trapholt. 259 sider

Udstillingskatalog der dykker ned 

i Arne Jacobsens forhold til kunst-

verdenen herunder de kunstnere 

han omgav sig med, og hans tan-

ker om forholdet mellem kunst og 

arkitektur.
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99.4 Nørgaard, Lise 

Nielsen, Henrik 

Lise Nørgaard
Bogkompaniet.  143 sider

Lille fotobog med hyggelige pri-

vate og historiske billeder fra Lise 

Nørgaards liv. 

99.4 Panum, Peter

Flamsholt Christensen, René

Peter Ludvig Panum  
- det moderne gennembrud  
i dansk medicin

FADL. 350 sider

Biografi om den banebrydende 

danske læge og forsker Peter 

Ludvig Panum (1820-1885) og hans 

samtid.

99.4 Presley, Elvis

Inside Graceland
Memphis Mansion. 102 sider

Tidligere 1. udgave 2007

Fotografier fra rockstjernen Elvis 

Presleys (1935-1977) private bolig 

Graceland. Hovedparten af foto-

grafierne er fra 1972-75, resten er 

taget efter sangerens død i 1977.

99.4 Rasmussen, Stefan G.

Du ska' ikk' spør'e mig
OnDigital. 183 sider

Forfatteren blev kendt, da han som 

pilot nødlandede et havareret SAS-

fly på en mark uden for Stockholm. 

Her deler han en række erin-

dringsglimt fra sit liv.

99.4 Scherfig, Hans

Hans Scherfig  
– myter og drømme

Nivaagårds Malerisamling. 95 sider

Hans Sherfig oplevede aldrig selv 

den afrikanske savanne. Men hans 

malerier er fyldt med dyr. Han var 

også inspireret af antikkens myto-

logi og det gamle testamente.

99.4 Trump, Melania

Jordan, Mary

Førstedamens aftale
Mellemgaard. 358 sider

Portræt af USA's tidligere første-

dame.

99.4 Tuxen, L.

Abrahamsen, Marianne

Tuxens breve
Frydenlund. 343 sider

Brevvekslinger mellem maleren 

Laurits Tuxen og hans livs kærlig-

hed, Ursule de Baisieux. Gennem 

deres breve tegnes et billede af et 

par, der omgikkes med Europas 

kongehuse og de store skagens-

malere.

FILM og TV-SERIER

Archive
Universal Sony Pictures Home Entertainment 

Nordic. Dvd og blu-ray. 105 min.

Med bl.a. Theo James og Stacy Martin.

Science-fiction. I en ikke så fjern 

fremtid prøver George via robot-

teknologi, at genskabe sin afdøde 

kone. Men hvad sker der, når men-

nesker leger guder?

Burden
Universal Sony Pictures Home Entertainment 

Nordic. Dvd og Blu-Ray. 113 min.

Med bl.a. Garrett Hedlund.

Drama inspirereret af virkelige 

begivenheder. Mike Burden er med 

i Ku Klux Klan. Men kærligheden 

får ham til at ville bryde med kla-

nen. Det viser sig dog nemmere 

sagt end gjort. 

Druk
Nordisk Film. Dvd og BluRay. 112 min.

Instruktør Thomas Vinterberg

Prisbelønnet film, der er set af 

over en halv million danskere. Fire 

mandlige gymnasielærere kaster 

sig ud i et eksperiment: Hvordan 

vil det blive, hvis man er lettere 

beruset hver dag?  Med bl.a. Mads 

Mikkelsen.
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The Farewell
Angel. Dvd. 100 min.

Instruktør Lulu Wang

Billies bedstemor i Kina får 

konstateret kræft og har kun få 

måneder tilbage at leve i. Familien 

vælger at hemmeligholde diagno-

sen for bedstemoren, og i stedet 

rejser alle hjem til et fupbryllup for 

at sige et sidste farvel. Med bl.a. 

Tzi Ma og Diana Lin.

Manden der vidste for meget
Soul Media, Take One. 1934. Dvd. 72 min.

Instruktør Alfred Hitchcock. Med bl.a. 
Leslie Banks og Peter Lorre.

Ægteparret Bob og Jill får under 

en ferie ufrivilligt kendskab til et 

planlagt attentat på en diplomat, 

hvilket får forbryderne til at kid-

nappe datteren Betty for at de skal 

holde tæt. 

Mord i skærgården
SF Film. Dvd

Sæson 7, vol 1 og 2. Med bl.a. 
Alexandra Rapaport

Nora Linde er på øen Sandhamn 

i den svenske skærgård. Snart 

møder hun den nye politimand 

Alexander og sammen opklarer 

de flere mord. Efter Viveca Stens 

populære kriminalromaner. 

Night of the Living Dead
Soul Media Take One. Dvd. 91 min.

Instruktør: George A. Romeo. Med bl.a. 
Duane Jones og Judith O'Dea.

En hær af zombier tvinger Barbra 

til at søge ly i et forladt hus. Her 

møder hun en gruppe flygtninge, 

og langsomt går den frygtelige 

sandhed op for dem. 

En ny begyndelse
Soul Media. Dvd 

Sæson 4 og 5. Med bl.a. Marta 

Dusseldorp og Arianwen Parkes-

Lockwood

Australsk dramaserie kendt fra 

DR. Sarah Adams har tilbragt 20 

år i udlandet, men vender hjem 

til Australien, da der er tragiske 

nyheder om hendes familie. 

Unhinged
Nordisk Film. Dvd og blu-ray. 87 min.

Med bl.a. Russell Crowe og Caren 

Pistorius

Action-thriller. Rachel Flynn ha 

sovet over sig igen og er derfor for 

sent på den til et vigtigt møde. Det 

er i det hele taget en dårlig mor-

gen. Lige indtil hun dytter af den 

forkerte bilist. Så skifter morgenen 

fra dårlig til værre.

Til højre ved den gule hund
Soul Media. Rialto Film. 2003. Dvd. 82 min.

Manuskript: Peter Ringgaard. Med 

bl.a. Peter Gantzler, Jesper Klein, Judy 

Gringer

Philips far, som han ikke har haft 

kontakt med i 25 år, dør. Til begra-

velsen møder han Carl, der tilsy-

neladende var farens nærmeste 

ven i hans sidste år. Philip inviterer 

Carl med hjem for ar lære noget 

om sin far.

Til Sama
Angel. Øst for Paradis. Dvd. 100 min. 

Instruktører: Waad al-Kateab og Edward 

Watts

Den unge kvinde Waad begynder i 

2012 at filme i Aleppo i Syrien. Og 

hun stopper ikke i denne rystende 

og meget vedkommende dokumen-

tarfilm.

Vivarium
Angel. Dvd. 97 min.

Instruktør: Lorcan Finnegan

En krydsning mellem thriller, 

science fiction, artfilm og gys! Om 

et ungt par, der leder efter det per-

fekte hus. Det bliver starten på et 

sandt mareridt. Med bl.a. Imogen 

Poots og Jesse Eisenberg.



24

Udarbejdet af bibliotekar Anette Thede

Tryk: Nofoprint AS, Vallensbæk

Udgiver og copyright: BibMedia, 2021

BibMedia varenr.: 4701082102

Danske romaner ........................................... 2

Udenlandske romaner ................................. 3

Danske krimier ............................................. 4

Udenlandske krimier .................................... 5

Spændingsromaner ...................................... 6

Kærlighed og underholdning ....................... 7

Klassikere ..................................................... 8

Young adult ................................................... 8

Let at læse for unge ..................................... 9

Tegneserier ................................................... 9

Digte ............................................................ 10

Tro og tanker ............................................... 10

Samfund og politik ..................................... 11

Andre steder på kloden .............................. 13

Klima - Miljø - Natur .................................. 13

Job og ledelse ............................................. 14

Krop og sundhed ........................................ 14

Teknik .......................................................... 15

Mad og drikke ............................................. 16

Sy - Strik - Krea .......................................... 18

Kunst - Foto - Arkitektur ............................ 19

Om sport, musik og film ............................ 19

Litteraturhistorie og sprog ......................... 20

Historie ....................................................... 20

Biografier og erindringer ........................... 21

FILM og TV-SERIER .................................... 22


