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DANSKE ROMANER

Altshuler, Sally

Golem
Jensen & Dalgaard. 597 sider

Tysk-dansk-italienske Mathias 

Gerber er operainstruktør. Hans 

liv påvirkes i høj grad af hans 

færden i operaens verden, hvilket 

kulminerer under opsætningen af 

operaen "Golem".

Clausen, Julie

Med hjertet på spil
Turbine. 281 sider

3. del af Hjerterdame

Emma er flyttet sammen med sin 

10 år yngre kæreste, Axel. Da livet 

tager en uventet drejning, er det 

nemmere at tale med veninderne 

og en clairvoyant i stedet for Axel.

Duvaa, Liv Nimand

Mødrenes hus
Gyldendal. 247 sider

Rosa havde forestillet sig en 

naturlig fødsel på klinik, men 

ender på hospitalet. Hun bliver 

medicineret og hallucinerer om 

mødre og fællesskaber, mens 

systemet overtager hendes fødsel.

Goul, Nanna

Heksens alfabet
Gad. 165 sider

Den gravide bibliotekar Kamma 

søger efter sin indre kraft i en 

hverdag, hvor naturens elementer 

både skræmmer og drager. Hun 

vil forliges med magien ved både 

livets katastrofer og mirakler og 

går derfor i lære som heks.

Guldberg, Torben

Glasregn på Gold Street
Jensen & Dalgaard. 204 sider

Efter en eksplosion forsvinder den 

stenrige Henrik Pingmann, og hans 

partner Rebecca må navigere i et 

stort opsat forsøg på at nytænke 

den økonomiske verdensorden.

Glaffey, Kristina Nya

To the Modern Man 
Gyldendal. 94 sider

Spydig, rapkæftet og satirisk 

kortprosa, der bør læses i ét rap. 

Hovmand, Peter

Hypothalamus
Patagonien. 206 sider

Mary bor alene på landet. Men alt 

er ikke fryd og gammen, da hendes 

afdøde mands fortid indhenter 

hende og intet er, som hun troede.

Hjørnholm Olsen, Camilla

Miss København
Turbine. 166 sider

En ung kvinde flytter fra Herning 

til København for at studere. Men 

hvordan finder man sin plads i en 

ny stor by, når man også skal finde 

sig selv?

Juul, Anna

Penge og bacon
Lindhardt og Ringhof. 269 sider

Sort og rablende roman om 

ægteparret Anja og Anders, der 

tvinges til at blive hjemme, da 

Danmark kastes ind i en klima-

lockdown for at nedsætte CO2-

udslippet.

Lassen, Cæcilie

Den ufortalte historie
Alhambra. 592 sider

Den unge komtesse Hélène føder 

den fattige revolutionære Jacques 

i Paris i 1792, og på trods af alle 

sociale normer og den nye verden 

efter revolutionen forelsker de sig.
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Lykke, Joakim Kruse

Et sted at være mor fra
Gyldendal. 143 sider

Joakims mor har fået en terminal 

kræftdiagnose. I korte sætninger 

beskriver han sygdommens 

udvikling og hans oplevelse af at 

miste en af sine forældre.

Madsen, Alex 

Kære Andreas
Brændpunkt. 202 sider

En ensom, gammel mand 

modtager en dag et brev fra sit 

12-årige barnebarn, som han ikke 

har set, siden drengen var to.

Mejlhede, Anna

Håbets ø
People’s. 314 sider

Ifigenia tager orlov og rejser til 

Læsø for at sørge over tabet af 

sin mand, Einar. Langsomt kryber 

øen og dens befolkning ind under 

huden på hende.

Møller, Pelle

Tilflytterne
Gyldendal. 316 sider

Sarah flytter med familien fra 

København til Arø for at udleve 

drømmen om gårdbutik og 

bæredygtig livsstil. Her møder de 

modstand fra flere af de lokale, og 

selv naturen synes at reagere.

Skov-Hansen, Palle

Karsten med K
Brændpunkt. 183 sider

Krimiforfatteren Karsten er flyttet 

fra Nørrebro i København til det 

på overfladen hyggelige og nære 

kvarter i Aarhus. Her møder han 

en mystisk sorthårede kvinde.

Stein, Jesper

Ædru
Politiken. 211 sider

Forfatter Jesper Stein skriver 

sig fri af fortidens alkoholiske 

dæmoner og gør op med myten om 

den kreative, drikkende kunster.

Trolle Larsen, Mogens

Damqi
Screaming Books. 468 sider

Historisk roman om den assyriske 

varselsekspert, Damqi, der bliver 

indblandet i utallige intriger og 

brutale magtkampe ved hoffet.

Willumsen, Dorrit

Tjeneren og hans søster
Gyldendal. 216 sider

En stilfærdig fortælling om en 

ældre kvinde, kaldet Søster, som 

får sin frihed efter sin dominerende 

brors død.

NORDISKE ROMANER

Eliasson, Clara

Til San Francisco
Gutkind. 318 sider

Julies ungdomsveninde stikker af 

fra den institution, hvor hun har 

siddet fængslet hele sit voksne 

liv pga. et skoleskyderi. Hvad gør 

Julie, når hun konfronteres med 

fortidens minder?

Hoem, Edvard

Violinmageren
Hovedland. 328 sider

På sin ærlige og ydmyge facon 

beskriver Edvard Hoem sin 

tipoldefars liv fra vugge til grav. Et 

liv der byder på krig, kærlighed og 

musikalitet.
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Elísabet Jökulsdóttir

Aprilsolskinskulde 
(noget helt særligt)

Turbine. 166 sider

Da den unge kvinde Védís mister 

sin far, følger en sorg, der bliver 

udgangspunkt for stor kærlighed, 

misbrug og en rejse i et mentalt 

forvrænget univers.

Isakstuen, Monica

Mine venner
Turbine. 271 sider

Eksperimenterende roman om 

venindeforholdets mørke natur.

Jacobsen, Roy

Bare en mor
Gyldendal. 251 sider

4. del af De usynlige

Ingrid vender tilbage til den lille ø 

Barrøy med sin datter Kaja. Krigen 

er slut, nye tider på vej, og en helt 

ny ø-boer, den femårige Mattis, 

rækker ud efter Ingrid.

Kinnunen, Tommi 

Ingen vej tilbage
Cicero. 382 sider

Fem finske kvinder bliver efter 

2. verdenskrig sendt i fangelejr 

i Norge som tyskerpiger og må 

senere gå hele vejen hjem til 

Finland.

Ragde, Anne B.

Hjerteknuseren
People’s. 301 sider

Enken Jonetta bor sammen med 

sin voksne, arbejdsløse og inde-

sluttede søn Ragnar, der surfer på 

sin mobil, mens inkassoregnin-

gerne hober sig op.

Rasi-Koskinen, Marisha

REC
Jensen & Dalgaard. 618 sider

Eksperimenterende finsk roman 

om et drengevenskab, der fører 

til fordærv. Ferierejser, der ender 

i kaos. Og fotografier, der både 

afslører og skjuler.

ROMANER FRA 
RESTEN AF VERDEN

Brown, Natasha

Samling
Gyldendal. 116 sider

I korte afsnit fortælles historien om 

en sort kvinde, der på den ene side 

har karriere og kæreste og på den 

anden side er ved at blive ødelagt 

af racisme og sexisme.

Cohen, Leonard

Smukke tabere
Turbine. 334 sider

Eksperimenterende trekants-

drama, hvor kærlighed, had og 

begær driver hovedpersonerne i 

deres søgen på sandhed, skønhed 

og kærlighed.

Elm, Bjarne

Himmlers smerte
mellemgaard. 243 sider

SS-løjtnant Heinz er såret og 

sendes derfor på orlov i Berlin. 

Heinz' kone Maria, som kan heale 

andre mennesker, bakker op om 

sin mand, men de to har helt 

forskellige syn på barmhjertighed 

og omsorg.

English, Rachael

Papirarmbåndet
Lindbak + Lindbak. 416 sider

Et kig ind i Irlands dystre historie, 

hvor ugifte, gravide kvinder var en 

skamplet. 

Girod, Ryad

Mansours øjne
Jensen & Dalgaard. 178 sider

Den mystiske unge mand Mansour 

skal henrettes. Men hvad er 

grunden? Og hvem er han?

Husayn, Taha

Dagene
Jensen & Dalgaard. 460 sider

Den blinde Taha Hussein oplevede 

sin barndom og ungdom i en fattig 

familie med mange børn i Øvre 

Egypten. Han søgte efter viden og 

lærdom og endte som forfatter og 

undervisningsminister.
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Keegan, Claire

Omsorg
Gutkind. 90 sider

En lille pige sendes i pleje på en 

gård i Irland. Væk fra hjemmets 

mange søskende og fattigdom. På 

gården mødes hun af en varme og 

omsorg, hun ikke har oplevet før. 

Men et møde med en nabokone 

rokker ved idyllen.

Keyserling, Eduard von

Lumre dage
Sidste Århundrede. 86 sider

Et familiedrama fyldt med jalousi, 

drama og hemmeligheder 

udspilles foran den 18-årige Bill 

von Fernow. En litterær perle fra 

en af Tysklands store forfattere.

Kracht, Christian

Eurotrash
Gad. 180 sider

En mor og søn tager på et roadtrip 

gennem Schweiz og forsøger at 

komme på sporet af familiens 

nazistiske og tabubelagte fortid.

Lefteri, Christy

Sangfugle
Jentas. 343 sider

Da den srilankanske tjenestepige 

Nisha en aften forsvinder sporløst, 

gør politiet intet. Petra og Jiannis 

er de eneste, som ønsker at finde 

Nisha, og de indser, hvor lidt de 

vidste om Nisha.

Lerner, Benn

Farvel til Atocha
Gad. 193 sider

Humoristisk skildring af en ung 

amerikansk digters ophold i 

Madrid. Kunst, kvinder og stoffer 

fører til selverkendelse om egen 

overfladiskhed.

Modiano, Patrick

Sovende minder
Batzer, Roskilde Bogcafé. 104 sider

Fortælleren Jean D. tænker 

tilbage på sin ungdom i 1960'ernes 

Paris og forsøger at huske de 

mærkværdige personer, han 

omgikkes dengang. Særlig en 

forfærdelig hændelse i sommeren 

1965.

Parton, Dolly

Løb, rose, løb
Gyldendal. 462 sider

Den unge AnnieLee ankommer til 

Nashville med en drøm om at blive 

countrystjerne. Mødet med den 

pensionerede sangerinde Ruthanna 

åbner dørene.

Rutherfurd, Edward

Kina
Turbulenz. 797 sider

Storslået og episk fortælling om 

Kina i 1800-tallet, hvor man både 

underholdes og samtidig lærer en 

hel del om Kinas nyere historie.

Savage, Thomas

The power of the dog
Klim. 292 sider

Bogen bag den Oscarnominerede 

film af Jane Campion. På en 

ranch i Montana har meget to 

forskellige brødre levet hele deres 

liv sammen. Da den ene gifter 

sig, udløses et intenst psykologisk 

drama.
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DANSKE KRIMIER OG 
SPÆNDINGSROMANER

Bagger, Thomas

Den nittende ø
Politiken. 369 sider

Der bliver sendt bud efter politiet 

fra København, da hele fire præster 

findes brutalt dræbt i en kirke i en 

lille færøsk bygd. Det danske politi 

er bare ikke velkomment.

Bracker, Morten

Ondt fødes
Norrose. 605 sider

Da nogle almindelige famillie-

fædre myrdes og ophænges som 

slagtesvin, trækker efterforsk-

ningsleder Jasmine Faurskov sin 

gamle ven, adfærdsanalytikeren 

Peter Storm, ind i sagen.

Davidsen, Leif

Lenins bodyguard
Lindhardt og Ringhof. 437 sider

Sønderjyden Oskar bliver 

bodyguard for den russiske 

revolutions frontfigur, Lenin. 

Han er førstehåndsvidne til den 

højspændte politiske periode, 

der ledte til skabelsen af 

Sovjetunionen.

Degnbol, Kenneth

Dømt
Politiken. 395 sider

2. del af Thea Krogh

Den netop frifundne Lars Emil 

flytter til en landsby på Djursland. 

Han har mange fjender, og da et 

drab rammer landsbyen, skaber 

det kaos.

Gammelgaard Madsen, Inger

Fartdjævlen
Farfalla. 411 sider

15. del af Roland Benito og Anne Larsen

Hensynsløs vanvidskørsel i Aarhus 

Vest får store konsekvenser for 

alle implicerede. Politikommissær 

Rolando Benito og journalist Anne 

Larsen har en stor opgave i at rede 

alle trådene ud.

Garmark, David

Hvidt had
Montaigne. 445 sider

3. del af Max Munk og Merian Takano

Da en række kvinder på grusom vis 

får stjålet deres ufødte børn, ripper 

det op i en gammel sag for efter-

forskerne Max Munk og Merian 

Takano. 

Grue, Anna

Nøglen til mord
Lindhardt & Ringhof. 458 sider

3. del af Anne-Maj Mortensen-serien

Anne-Majs eksmand har begået 

selvmord. Da hun finder ham, 

finder hun også et par, der har sex 

i rummet ved siden af. Der sker 

flere mistænkelige dødsfald i byen.

Husted, Cecilie

Stormen på katedralen
Byens. 327 sider

En original krimi med litterære 

mordgåder om Cecilie, som 

modvilligt er taget til genforenings-

fest på sit gamle gymnasium, da 

der sker et mystisk mord.

Jakob, Nis

Eliksir
Jakobs Press. 424 sider

5. del af Wolf-thriller

Den tidligere politimand og agent 

Andreas Wolf kæmper mod den 

russiske mafia og hjemme i 

Danmark er hans datter blevet 

voldtaget.
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Kirk, Anne Mette

Blæst
People’s. 364 sider

Et dobbeltmord i tv-stjernen Silas 

Rubys barndomshjem sætter 

politiefterforsker Marc Abildgaard 

under pres.

Mogensen, Peter

Den forreste mand
Turbine. 542 sider

3. del af I bjørnens kløer

På Christiansborg trækker det op 

til valg. Henrik Foss, udenrigsmini-

ster og tidligere jægersoldat, får et 

tip om en dansk syrienskriger, og 

det kan ændre udfaldet af valget.

Thorsteinsson, Tommy

De døde hvisker i vinden
Superlux. 331 sider

1. del af Jessica Winther

En anonym brevskriver underskri-

ver sig #klimakrigeren og er parat 

til at dræbe i klimaets tjeneste. 

Samtidig finder man et lig i toppen 

af en vindmølle.

Trankjær, Louise. H.A.

Spillet
Brændpunkt. 213 sider

En hemmelig organisation 

arrangerer et perverst spil, hvor 

rige mennesker kan satse store 

summer. Her kan raske mennesker 

få at vide, at de lider af terminal 

kræft. Begår de så selvmord?

UDENLANDSKE 
KRIMIER OG 
SPÆNDINGSBØGER

Adolfsson, Maria

Løb eller dø
People’s. 383 sider

4. del af En Doggerland-krimi

En snigskytte slår til og dræber 

syv mennesker under den første 

pridefestival i et lille øsamfund i 

Nordatlanten. 

Bolton, Sharon

Pagten
Jentas. 368 sider

Seks unge venner er skyld i en 

dødsulykke. Megan påtager sig 

skylden alene, men tyve år senere 

er hun på fri fod, og legen kan 

begynde.

Child, Lee

Korpsånd
Jentas. 431 sider

En Jack Reacher-thriller

Den tidligere professionelle 

elitesoldat Jack Reacher lever en 

ensom rakkertilværelse, men bliver 

pludselig kontaktet af sin gamle 

enhed. En eller anden er ude efter 

hans gamle venner.

Connelly, Michael

Mørke timer
Klim. 357 sider

3. del af Harry Bosch og Renée Ballard

I Los Angeles hærger et par vold-

tægtsmænd uden at efterlade sig 

spor. Renée Ballard fra politiet 

forfølger sagen, men bliver 

forstyrret af et mord.

Egeland, Tom

Sølvmønterne
Turbine. 428 sider

Et sensationelt fund fra Bjørn 

Beltøs seneste udgravning er 

forsvundet, og den palæograf, der 

havde ansvaret for det, findes død.
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Engmann, Pascal

Enkerne
People’s. 484 sider

3. del af Vanessa Frank

I Stockholm bliver en politibe-

tjent og en ukendt ung kvinde 

fundet dræbt. Kriminalassistent 

Vanessa Frank kender dog kvinden, 

og mens sagen udvikler sig 

dramatisk, styrter Vanessas verden 

sammen.

Frobenius, Nikolaj

Svanesang
Straarup & Co. 295 sider

Alle familier lyver, men Jonathans 

familie er som en Pandoras æske. 

Hans far er forsvundet, hans 

familie trues på livet og alle spor 

leder bare til nye hemmeligheder 

og løgne.

Gerritsen, Tess

Hemmeligheden
Jentas. 315 sider

12. del af Rizzoli og Isles 

Et skamferede lig af en ung kvinde 

bliver fundet i en lejlighed, der 

er udsmykket med plakater fra 

horrorfilm. En anden ung kvinde 

frygter, at hun er næste offer.

Isaksen, Jógvan

Arktis
Marselius. 270 sider

5. del af William Hammer

En gruppe kinesere ankommer til 

Færøerne. Et lig dukker op. William 

Hammer og Skanseafdelingen 

begynder at undersøge sammen-

hængen.

Jansson, Anna

Kvinden på bænken
People’s. 298 sider

13. del af Maria Wern

En ung kvindelig præsts forsvinder. 

Måske hænger det sammen med 

Jesper Eks nye hemmeligheds-

fulde kæreste, Julia.

King, Stephen

Billy Summers
Hr. Ferdinand. 553 sider

Spændingsroman, hvor vi følger 

lejemorderen, Billy Summers, der 

mener at have hjertet på rette sted. 

Nu skal hans noget aparte karriere 

afsluttes med en sidste opgave.

Kutscher, Volker

Lunapark
Lindhardt & Ringhof. 522 sider

6. del af Gereon Rath

Krimi fra Berlin i 1930’erne. Et 

bizart mord blandt SA-officerer 

bringer kriminalkommissær Rath 

på sporet af en forbryderring i en 

forladt forlystelsespark. 

Larsson, Åsa

Fædrenes synder
Modtryk. 546 sider

6. del af Rebecka Martinsson

Sidste krimi om advokaten 

Rebecka Martinsson, der her 

skal efterforske et forældet mord. 

Kiruna er også her omdrejnings-

punktet for de historier, vi kommer 

ind i - helt ind i Rebeckas egen 

historie.

McIlvanney, William

Mørket lurer
Klim. 298 sider

Opklaringen af et banderelateret 

mord er kriminalassistent Jack 

Laidlaws første sag i Glasgows 

politistyrke i 1970'erne.
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Moore, Liz

Den lange lysende flod
Hr. Ferdinand. 515 sider

Mickey er alenemor, politibetjent 

og søster til Kacey, der er prostitu-

eret og narkoman. En dag er Kacey 

forsvundet.

Neuhaus, Nele

Mors dag
People’s. 551 sider

6. del af Pia Kirchhoff og Oliver von 

Bodenstein

Politibetjentene Pia Sander og 

Oliver von Bodenstein skal opklare 

en række mord på kvinder, alle 

begået på eller omkring mors dag.

Næss, Sven Petter

Kvinden i floden
Modtryk. 343 sider

1. del af Harinder Singh

En ung, norsk kvinde findes 

bevidstløs i en flod i Edinburgh. 

Harinder Singh, der er efterforsker 

i Oslo, rejser til Edinburgh, da det 

er hans niece.

Raake, John Kåre

Isen
Straarup & Co. 417 sider

Aune og Zakariassen skal 

dokumentere klimaændringerne på 

Nordpolen, hvor der samtidig sker 

andre uhyggelige ting.

Roslund, Anders

Stol på mig
Modtryk. 421 sider

6. del af Tre sekunder

Det går godt for kriminalkom-

missær Ewert Grens. Men så 

eksploderer en sag, der handler 

om trafficking og organdonation, 

en sag der er tæt forbundet med 

Grens.

Silva, Daniel

Cellisten
HarperCollins. 432 sider

Viktor Orlov, en stor kritiker af 

Ruslands ledelse, bliver myrdet 

i sit eksil i London. Det bliver 

starten på en række hændelser, 

hvor superspionen Gabriel Allon 

og hans team forsøger at redde 

verdensfreden.

Skredderberget, Asle

Smertehimmel
Grønningen 1. 388 sider

2. del af Oslotrilogien

En forsker findes dræbt på et 

hotelværelse i Rom. Efterforskeren 

i økonomisk kriminalitet, Milo 

Cavalli, bliver sendt til Rom for at 

deltage i efterforskningen.

Sten, Camilla

Arvtageren
Gad. 402 sider

Eleanor arver en herregård, hun 

intet kender til. Men hvilke hem-

meligheder gemmer den på - og 

hvorfor blev hendes mormor 

myrdet?

Theorin, Johan

Forvitring
Modtryk. 412 sider

5. del af Ølandskvartetten

En mand dør i et stenskred på en 

øde strand på Øland umiddelbart 

efter at have lagt en krans af roser 

på jorden.
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Weaver, Tim

Dybt at falde
Superlux. 498 sider

5. del af Jagten på de døde

En respekteret og pensioneret 

politichef er forsvundet sporløst, 

og politiet har henlagt sagen. 

Privatdetektiv David Raker træder 

til.

Westin, Gabriella Ullberg

Forræderen
HarperCollins. 349 sider

5. del af Johan Rokka

Johan Rokka bliver personligt 

involveret i jagten på bagmanden 

Cato. Rokka udlånes til Stockholms 

politi, hvor venner fra fortiden viser 

sig at være implicerede.

KÆRLIGHED OG 
UNDERHOLDING

Berg, Pia Konstatin

Kærlighed for kontrolfreaks
Flamingo. 296 sider

Anna er ung og arbejdsløs. Men 

da hun arver familiens gods i 

Sønderjylland, kan hun få afprøvet 

sine færdigheder inden for 

branding dér. Bare synd, at det 

ligger så langt væk fra København.

Bowen, Sarina

Et år med hemmeligheder
Flamingo. 315 sider

2. del af Ivy Years

Scarlet er startet på college under 

et falsk navn for at slippe for al 

den forfærdelige medieomtale, 

arrestation af hendes far har 

medført. Hun forelsker sig i 

Bridger, som også skjuler en stor 

hemmelighed. 

Caplin, Julie

Det lille konditori I Paris
Turbulenz. 445 sider

Nina har endnu ikke fundet ud af, 

hvad hun vil arbejde med. Da hun 

får mulighed for at assistere på et 

konditorkursus i Paris, griber hun 

straks muligheden. 

Carey, Ella

New Yorks døtre
Lindhardt og Ringhof. 383 sider

Overklassepigen Lily får i 1942 

job som kok på den fornemme 

restaurant Valentino's på 

Manhattan. Her forelsker hun sig i 

kokken Tom, men hendes mor har 

andre ægteskabsplaner. 

Colgan, Jenny

Det regner med mænd
Cicero. 345 sider

Katie nyder livet i London, men 

der er en fatal mangel på egnede 

mænd at date. For sjov søger hun 

et markedsføringsjob i en lille by 

i Skotland, hvor andelen af mænd 

er tårnhøj.

Estassy, Annika

Mange små løgne
Palatium. 333 sider

56-årige Maja bor i Måneby, hvor 

hun går med aviser og passer sin 

neglesalon. Da økonomien er svær 

at få til at hænge sammen, søger 

hun en stilling som kirkegårdsle-

der. Uden at have grønne fingre.

Haywood, Sarah

Kaktus
HarperCollins. 399 sider

45-årig Susan er tilfreds med sit 

omhyggeligt tilrettelagte singleliv 

i London, men da hun bliver 

uønsket gravid og hendes mor dør, 

krakelerer hendes tilværelse.
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Heywood, Carey

Hvorfor ikke?
Palatium. 259 sider

3. del af Kærlighedsgåder

Reilly har succes som journalist 

på den lokale TV-station. Da hun 

var ung, var hun ulykkelig forelsket 

i Trip, som knap anede, at hun 

eksisterede. Nu er han blevet ansat 

lige i nærheden.

Jefferies, Dinah

Safirenken
People’s. 391 sider

Louisa er lykkeligt gift med sin 

eventyrlystne mand, Elliot. Som 

en del af den britiske overklasse 

på Ceylon, mangler parret intet, 

udover at blive velsignet med en 

vellykket graviditet. Men Elliot 

skjuler noget.

MacLean, Sarah

Hertugens hævn
Flamingo. 505 sider

2. del af Bareknuckle Bastards

Lady Henrietta bliver snart 29. Hun 

vil ikke giftes, men klare sig selv og 

overtage faderens virksomhed. Det 

er bare ikke så nemt i 1830'ernes 

London.

Montefiore, Santa

Irlands døtre
Turbulenz. 526 sider

2. del af Slotskrøniken

Dramatisk slægtshistorie fra 

Irland, hvor Bridie har søgt lykken 

i Amerika og vender hjem, netop 

som Kitty planlægger at stikke af 

med sin hemmelige elsker.

Rimmer, Kelly

Usagt
Flamingo. 328 sider

Fire års ægteskab og ni måneders 

drabelige skilsmisseforhandlinger. 

Nu nærmer afslutningen på Isabel 

og Pauls ægteskab sig. De skal 

bare lige på en sidste weekend i 

sommerhus.

Säfstrand, Caroline

Vingården for vilde drømme
Alpha. 475 sider

Kan man dyrke vin i Sverige? 

Letter det hjertet at bade i havet? 

Erica oplever en hel anden verden, 

da hun tager væk fra sit liv i 

Stockholm.

Scott, Nikola

Altid ved din side
Turbulenz. 376 sider

Violet og hendes barnebarn 

Frankie har været som fremmede 

for hinanden i mange år. Frankie 

er journalist og sættes til at grave i 

sin mormors fortid.

Thorogood, Anne

Asketræet
Zara. 540 sider

1. del af Tre søstre

Maya er knust efter sin mors død. 

Hun søger et iværksætterjob ved 

den lokale rigmand, der viser sig 

at have haft større indflydelse på 

hendes liv, end hun nogensinde 

har drømt om.

KLASSIKERE

Balzac, Honoré de 

Gamle Goriot
Turbine. 339 sider

Originaludgave 1835

Den gamle martyr Goriot lever et 

lurvet liv i 1800-tallets Paris, hvor 

han udnyttes hensynsløst af sine 

to døtre.



13

Michaëlis, Karin

Den farlige alder
Alhambra. 154 sider

Originaludgave 1910

Elsie Lindtner bryder i 40-års 

alderen ud af sit ægteskab og 

isolerer sig for i breve og dagbøger 

at reflektere over overgangsårene.

YOUNG ADULT

13.43 

Mygind, Julius

Du er ikke f**ked 
- du er bare ung

Politiken. 189 sider

Er du træt af din familie, dine 

venner, måske endda din krop? 

Føler du dig utilstrækkelig, forkert 

eller talentløs? Så er du heldigvis 

ikke alene.

Eskeland, Ragnhild

Keen
Olga. 284 sider

15-årige Rebekka forsøger at 

bearbejde minderne og savnet af 

sin afdøde far. En brandvarm norsk 

sommer og mødet med den lidt 

ældre Jørgen åbner for en spirende 

seksualitet.

Wenzel, Line

I min blinde vinkel
Tellerup. 241 sider

Katrine hader at gå i 1.g, men først 

da hun forelsker sig i Thomas, 

der er i lære som tømrer, får hun 

øjnene op for, at man ikke absolut 

skal gå efter en universitetsud-

dannelse.

Aagaard, Eva

Gemmesteder
Gad. 295 sider

Line er ensom, da hun møder 

den karismatiske Maria. Maria 

er populær, men hun er også 

styrende og grænseoverskridende. 

DIGTE

Bukdahl, Lars

Tastatur
Kronstork. 34 sider

Hyldestdigt til forfatteren Peter 

Laugesen. Han blev 80 år den 5. 

marts 2022.

Glück, Louise

Vild iris
Multivers. 145 sider

Bevægende og kraftfulde digte fra 

den nobelprisvindende digter, der 

her i en fortælling om forfald, sorg og 

genfødsel, lader naturens blomster 

og træer forbinde sig til både det 

menneskelige og guddommelige.

Jorn, Susanne

Situationsbilleder 
fra coronakrigen

Herman & Frudit. 158 sider

Poetisk dagbog fra coronaens 

start den 12. marts 2020 til den 1. 

februar to år efter.

Jørgensen, Hans Otto

Scan enheder
Gladiator, Cris & Guldmann. Alle omkring 

60 - 80 sider

Seks små bøger med langdigte, 

tegninger og lyrik om verdens 

kontraster og dens undergang.

Skinnebach, Lars

Patriarken falder
Gyldendal. 100 sider

Flerstemmige, kakofoniske digte 

og billedkunst kalder til klimakamp 

med en blanding af håb og 

resignation.

Tafdrup, Pia

Berøringen af hud
Gyldendal. 162 sider

Digte om følesansen og fysiske 

berøringer mellem mennesker, 

naturen og objekter, der kredser 

om både nærvær og fravær.
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NOVELLER

Belling, Nina

Pålandsvind
Brændpunkt. 134 sider

Om hverdagens små usikkerheder 

og livets skrøbelige mening. Vi 

møder bl.a. det ældre ægtepar, der 

sælger deres elskede sommerhus 

til rige akademikere, der splitter 

det ad. 

Tokarczuk, Olga

Bizarre fortællinger
Gyldendal. 217 sider

I ti noveller kredser nobelprismod-

tageren Olga Tokarczuk om det 

gotiske.

TEGNESERIER OG 
GRAPHIC NOVELS

Dobbs

Den usynlige mand
E-voke. 55 sider

Bind 1

Tegneserieudgave af H.G. Wells' 

klassiske roman om viden-

skabsmanden Griffin, der har 

opfundet en metode til at kunne 

gøre sig usynlig og som nærer et 

brændende ønske om at indføre et 

terrorregime i England.

Sattouf, Riad

Fremtidens araber
Cobolt. 176 sider

5. del af En barndom i Mellemøsten 
1992-1994

Riad er blevet fjorten år gammel. 

Hans far er flygtet til Syrien med 

Riads yngre bror og hans mor 

prøver at få sin søn tilbage. Riad 

prøver at finde sin plads mellem to 

kulturer. Han dyrker sit talent for 

at tegne, bliver ven med de andre 

udstødte i klassen og møder pigen 

Anaïck.

Pelaez, Philippe

Zaroff
E-voke. 70 sider

1. del af Forbandet være du

Menneskejagt på tværs af gene-

rationer. En forbandet oligark 

samler efterkommerne til sin 

forfaders banemænd i et storstilet 

forsøg på at hævne en ca. 150 år 

gammel uretfærdighed. En intens 

tegneserie for alle, der holder af 

historiske fortællinger, mytedan-

nelse og det fantastiske.

TRO OG TANKER

04.56

Engdahl, Horace

Op. 101
Jensen & Dalgaard. 158 sider

Den kendte svenske forfatter og 

medlem af Det Svenske Akademi 

kommenterer kulturdebatten, 

tidsånden og MeToo-bevægelsen.

04.6

Sonnergaard, Jan

Konsekvenserne 
taler vi om i morgen

Arabesk. 297 sider

Jan Sonnergaard var udover at 

være skønlitterær forfatter også en 

flittig skribent i diverse dagblade. 

Hans tekster går legende, 

humoristisk og kritisk tæt på sam-

fundsudviklingen, politik og kunst.

29.1 

Colorado, Apela

Kvinde mellem verdenerne
Turbine. 283 sider

Biografisk bog, hvor forfatteren 

sætter fokus på at rejse tilbage 

i tiden og få forbindelse til 

forfædrene i de oprindelige 

kulturer. 
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29.3

Godved, Gudrun Victoria

Vølvekraft
Lemuel. 243 sider

Du bliver ikke vølve af at læse 

bogen, men du bliver klogere 

på vølvens verden. Informativ og 

velskrevet guide med planteover-

sigt til interesserede i nordisk 

mytologi - unge som ældre.

PERSONLIG 
UDVIKLING OG 
PSYKOLOGI

15.2

Maria, Krisztina

Ild i hjertet
Plastik. 209 sider

Bliv bevidst om dine værdier, din 

sandhed, og det der holder dig 

tilbage, og du kan blive sat fri til at 

leve et liv, hvor der er skruet op for 

blusset i enhver forstand. 

60.601

Thingstrup, Mette

Livsledelse
Akademisk Forlag. 238 sider

Livsledelse er kunsten at leve 

det liv, man ønsker og ikke bare 

overleve uden at tage vare på egne 

behov. 

61.36

Bruun, Camilla

Hel dine følelser
Skriveforlaget. 324 sider

En invitation til at møde os selv og 

livets følelser med bevidsthed og 

kærlig opmærksomhed.

61.549

Thornbury, Juliette

De smukkeste krystaller
Turbine. 192 sider

Indbydende og moderne guide til, 

hvordan du kan bruge krystaller 

i din hverdag, samt en grundig 

introduktion til over 60 forskellige 

krystaller.

SAMFUND OG POLITIK

07.941

Moreno, Juan

Tusind linjer løgn
Brilleuglen. 252 sider

Stjernejournalisten på tyske Der 

Spiegel, Claas Relotius, skrev i 

syv år den ene løgnehistorie efter 

den anden. Det endte i den største 

medieskandale i nyere tid.

07.96

Madsen, Poul

Bag forsiden
Politiken. 271 sider

Den passionerede, forhenværende 

chefredaktør på Ekstra Bladet, 

Poul Madsen, fortæller om livet på 

den kontroversielle avis.

15.13

Nielsen, Jens-Emil

Kampen for fri abort
Her&Nu. 152 sider

I 2023 har den fri abort 50 års 

jubilæum. Her er historien om, 

hvilke kampe det krævede.

30.1757

Christensen, Jørgen

Christiania
BoD. 186 sider

Få et opdateret indblik i fristaden 

Christianias historie og kulturelle 

betydning med alle dens drømme 

og intentioner, men også med de 

mange udfordringer.
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32.269 Socialdemokratiet

Hardis, Arne

Pibende hængsler
Gyldendal. 266 sider

Om de dele af Socialdemokratiet, 

der var fascineret af det nazistiske 

Tyskland. Både med hensyn til den 

førte politik i Tyskland i 1930erne, 

men også samarbejdspolitikken 

under besættelsen.

32.6

Nguyen, Linh

Vores flugt
Katolsk Forlag. 132 sider

Vietnamesiske bådflygtninge har 

generelt klaret sig godt i Danmark. 

Seks bådflygtninge fortæller 

historien om deres flugt til 

Danmark og deres opvækst.

33.3

Piketty, Thomas

En kort historie om lighed
Informations Forlag. 319 sider

En af verdens førende uligheds-

økonomer skriver om, hvordan 

uligheden er stigende.

60.136

Bækbøl, Marianne

Giv dig selv en god chef
Muusmann. 129 sider

Har du en chef, der er fortravlet, 

febrilsk og bare for meget? Her 

finder du en praktisk guide til kon-

struktive samtaler med din chef.

64.71

Østergaard, Sofie

Sparegrisanarkisten
Grønningen 1. 187 sider

Henvender sig til kvinder, der 

ønsker at tage ansvar for deres 

økonomi. Kan også læses af alle 

andre, der gerne vil lære grund-

læggende økonomistyring og 

planlægning.

TRUE CRIME

34.31

Zola Christensen, Robert

Dødslægen
ImpactPress. 187 sider

Om en af dansk kriminalhistories 

mest dramatiske mordbrande, der 

fandt sted på Bornholm i 1995 som 

led i et jalousidrama.

34.33

Hytholm Jensen, Bent

Djævlen ligger i detaljen
Lindhardt og Ringhof. 244 sider

Kom med helt ind i kriminal-

teknikerens verden. Om video-

rekonstruktion, fingeraftryk, DNA, 

blodstænksanalyse m.m.

61.42

Forbrydelsens sind
Politiken. 287 sider

Retspsykiater Mette Brandt-

Christensen og retspsykolog ved 

Sct. Hans Hospital Tine Wøbbe 

fortæller om otte konkrete volds- 

og/eller drabsdømte, som blandt 

andet er bankrøvere og overgrebs-

mænd.

99.4 Thyssen Hansen, Asbjørn

Flott, Søren

Livvagt
Politiken. 292 sider

I 1976 fik dansk politi sit første 

bodyguardhold. Asbjørn Thyssen 

Hansen har været med fra starten 

og har beskyttet politikere, kultur-

personligheder og kongelige.
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99.4 Vigh, Torben

Pedersen, Thea

Mine 30 år som livvagt
Lindhardt og Ringhof. 284 sider

Torben Vigh er den danske 

livvagt, som har været længst tid 

i tjeneste. Men siden han startede 

som livvagt, er der sket store 

ændringer i jobbeskrivelsen på 

grund af fare for terror. 

BØRN OG FORÆLDRE

38.51

Grønbæk Jensen, Stine

Livtag med fortiden
Aarhus Universitetsforlag. 371 sider

Om tidligere børnehjems-

børns indsatser for at erindre, 

dokumentere og forstå deres fortid 

som anbragte børn. Bogen giver 

et indblik i svigt og overgreb på 

børnehjem.

ANDRE STEDER 
PÅ KLODEN

41.04

Veber, Thomas

Den sidste idiot 
er ikke født endnu

Ocean Dream. 268 sider

Kan man sejle til Middelhavet i en 

lille motorbåd? Ja, det kan man, 

og rejsen ad Europas floder og 

kanaler kan sagtens hamle op med 

sejleroplevelser i større format, 

mener forfatteren.

42

Hjardemål, Hanne

Caminoen i Frankrig
Muusmann. 233 sider

Kender du de forskellige grene af 

Caminoen? I denne bog kommer 

man med på Caminoens franske 

rute, hvor man får lov til at følge 

med i 750 kilometer fra Le Puy til 

Saint-Jean-Pied-de-Port.

48.61

Orneborg, Flemming

Tilbage til vildmarken
BoD. 317 sider

Kom med på en 2.000 km lang 

kanotur gennem pelsjægernes 

Nordvestpassage i Canada og 

Nordamerika.

NATURVIDENSKAB

52.75 

Loeb, Abraham

Er vi alene?
Gyldendal. 245 sider

Beretningen om det første tegn på 

intelligent liv i rummet.

53.07

Lyset fra Bohr 
Strandberg Publishing. 192 sider

Om Niels Bohr Institutet, der 

igennem 100 år har leveret bane-

brydende resultater indenfor 

fysikken. Her er nogle af forsk-

ningsresultaterne.

55.9

Eiby, Tine

Vandets stille hvisken
Grønningen 1. 265 sider

En fortælling om vand, hvor du 

stille bliver ført med strømmen.

KROP OG SUNDHED

61.22

Pust ud
Pusteteknik. 191 sider

Lær at træne din vejrtrækning og 

dermed mindske stress og øge din 

fysiske og psykiske sundhed. Kan 

også med fordel læses af sangere, 

sportsfolk og foredragsholdere.

61.3

Cadogan, Umahro

Fra sund til personlig 
toppræstation

Umahro. 353 sider

Lær at levere toppræstationer 

privat, i skolen og på arbejdet 

ved at ændre på kost, motion, 

bevægelse og en række andre 

faktorer.
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61.3

Radoor, Mike

Begynd med vanerne 
Gyldendal. 206 sider

Få redskaberne til at skabe en varig 

forandring i dit liv - uanset om det 

handler om selvudvikling, mental-

træning eller livsstilsændring.

61.31

Alsted, Helle

Sov dig til et bedre liv
Flammen. 56 sider

En miniguide til at forbedre og 

opnå den bedst mulige nattesøvn.

61.37

Lagoni, Amanda

Lidt om lyst
Grønningen 1. 159 sider

Bliv klogere på myter og tabuer 

omkring sexlyst og få et mere 

sanseligt sexliv.

61.549

Delorie, Oliver Luke

Shinrin-yoku – skovbadning
Zara. 158 sider

Inspirationsbog om den japanske 

filosofi, der handler om at tilbringe 

tid i naturen og ’skovbade’ for 

at styrke det fysiske og mentale 

helbred.

61.549

Thornbury, Juliette

De smukkeste krystaller
Turbine. 192 sider

Om hvordan du kan bruge 

krystaller i din hverdag med en 

grundig introduktion til over 60 

forskellige krystaller.

61.62

Lange, Peter

Hvad er KOL?
FADL. 211 sider

Letforståelig bog om den kroniske 

folkesygdom, lungesygdommen 

KOL. 

64.14

Glød
Lindhardt og Ringhof. 183 sider

Få klar og kort besked om huden 

og kostens indflydelse på denne. 

79.53

Audun, Myskja

De tibetanske riter
Klim. 174 sider

Disse tibetanske riter tager kun 

15 minutter at udføre, og de kan 

gennemføres af alle uanset form 

og helbredstilstand.

HJEM OG HAVE

57.1

Gruwier, Lilli

Havens forunderlige ukrudt
Turbine. 113 sider

Beskrivelser af 50 ukrudtsplanter 

fra agerpadderok over gærdekarte-

bolle til vorterod.

63.5

Sarenström, Hannu

Mit haveliv på Langeland
Turbine. 279 sider

Glæden ved at flytte til et nyt sted 

og skabe en frodig drømmehave er 

omdrejningspunktet for denne bog 

til alle haveinteresserede.

63.51

Beier, Lene

Vildere have
Gyldendal. 275 sider

Lene Beier elsker sin egen vilde 

have i Søvang, hvor der er pindsvin, 

fugle og blomster såvel som 

insekter og ukrudt.
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63.519

Raben, Malene Lei

Havemenneske
Gyldendal. 222 sider

Hvad gør haven ved os som 

mennesker - og hvad gør min have 

ved mig? Det er udgangspunktet 

for denne personlige havebog.

71.9

Tofte Hansen, Nina

Bynatur
Turbine. 284 sider

Om bynaturens betydning og med 

ideer til hvordan man kan få mere 

natur ind i byen. Med eksempler 

fra bl.a. Viborg, Ålborg, Århus og 

København.

MAD OG DRIKKE

64.1

Karla, Julie

Venindemad
Muusmann. 205 sider

70 indbydende opskrifter på 

varierede, grønne retter - både 

med og uden kød - til alle måltider 

og anledninger.

64.1028231

Safi, Enayatullah

Dhaba walla
Lindhardt og Ringhof. 250 sider

100 retter fra det indiske køkken 

med smag, aroma, dybde og 

varme. 

64.13

Swanberg, Aasa

Put sommeren på glas
Turbine. 119 sider

Inspiration til alle, der elsker 

at lave mad fra bunden og som 

ønsker at komme i gang med at 

sylte, fermentere og henkoge.

64.14

Framnes, Camilla

Framnes’ gale køkken, 2
Fit-all. 154 sider

Er du til enkle og overskuelige 

opskrifter på familie-favoritter som 

pizza, smoothies og cupcakes - vel 

og mærke i kalorielette varianter - 

så er denne bog et sikkert hit.

64.15

Hemmingsen, Susan

Kødfrie hverdage, 2
Skriveforlaget. 314 sider

Lær om planter, urter, råvarer og 

grøntsager, som kan bruges i den 

daglige madlavning.

64.15

Kramer, Michala

Vegansk aftensmad
Politiken. 229 sider

100 sunde, grønne og nemme 

opskrifter til aftensmaden.

SY, STRIK OG KREA

74.901

Foster, Walter

Kunsten at tegne dyr
Kunsten at tegne mennesker
Turbine. 237 og 240 sider

Letforståelige bøger for både 

begyndere og øvede om at tegne.

76.8

Schrader, Iben

Kernelæder
DreamLitt. 252 sider

Funktionelle accessories syet 

i kernelæder i et enkelt og 

moderne design med en grundig 

gennemgang af materialer og 

teknikker.
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76.9

Arango, Maria Mercedes Trujillo 

Meditativ stenkunst
Turbine. 144 sider

Inspirerende og grundig guide 

til, hvordan du selv kan male fine 

mandalaer og naturmotiver på sten.

79.31

Rytter, Thea

Strikket legemad
Turbine. 132 sider

Strik selv den fineste, genkendelige 

legemad til børnene som fx æbler, 

mælk, vafler og spejlæg.

79.32

Annecke, Jacqueline

Den magiske hæklebog
Legind. 109 sider

25 opskrifter på hækleprojekter 

der ligner noget du kender fra 

Harry Potter-universet. Her er 

figurer, der er 15-20 cm høje, en 

glubsk bog, et magisk sværd og 

meget mere.

79.32

Schwarz, Alexandra

Mine bedste hæklede venner 
for altid

Legind. 141 sider

Hækleopskrifter på 22 kendte 

figurer du garanteret kan genkende 

fra film og tv. 

OM MUSIK, KUNST 
OG MODE

24.5

Dronningens kirketekstiler
Gyldendal. 255 sider

Detaljeret præsentation af 

majestætens smukke og farvestrå-

lende broderier og design af kirke-

tekstiler gennem næsten 50 år.

68.809

Moden i Danmark gennem 400 år
Gad. 225 og 245 sider

Bind 1-2

Modens kulturhistorie fra 1660. 

78.9064:5

Strunk, Espen

Den sidste rockjournalist
Byens. 257 sider

Musikskribent og forfatter Espen 

Strunk har interviewet rocklegen-

der som Lou Reed, Leonard Cohen 

og Marianne Faithfull.

HISTORIE

32.8

Porsmose, Erland

Danehoffet i historiens lys
Syddansk Universitetsforlag. 114 sider

Danehoffet var en slags middelal-

derens parlament. Omgivelsernes 

syn på denne magtfulde forsamling 

har ændret sig gennem tiderne; fra 

1500-tallet og til i dag.

91.9

Gregersen, Hans

Før verden gik af lave
Turbine. 409 sider

En række historiske begivenheder 

og store personligheder fra svundne 

tider flettes sammen til en overbe-

visende og fortællelysten beretning 

om fredsårene 1900-1912.

96

Amdisen, Asser

Skurke og helte
Lindhardt og Ringhof. 343 sider

Underholdende og lettilgæn-

gelige skildringer af fem af 

Danmarkshistoriens markante 

skikkelser: Corfitz Ulfeldt 

(1606-1664), Peder Schumacher 

Griffenfeld (1635-1699) Johann 

Friedrich Struensee (1737-1772) 

Jacob Brønnum Scavenius Estrup 

(1825-1913) og Erik Scavenius 

(1877-1962).
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96.3

Brimnes, Niels

Slaveejerens død
Århus Universitetsforlag. 100 sider

Del af serien Danmarkshistorier

Da Danmarks rigeste mand, 

H.C. Schimmelmann døde i 1782 

var landet midt i den florissante 

periode, hvor den københavnske 

elite svælgede i luksus tjent på te, 

sukker og slavehandel.

96.71 

Strandingen
Frydenlund. 242 sider

1400 soldater i tysk krigsfangeskab 

strander på Langeland i 2. ver-

denskrigs sidste dage.

BIOGRAFIER OG 
ERINDRINGER

99.4 Eldrup, Anders

Hegelund, Susanne 
Anders Eldrup 
- samfundsreformator

Gyldendal. 448 sider

Portræt af den tidligere depar-

tementschef, direktør for DONG 

og nu klimaforkæmper, Anders 

Eldrup.

99.4 Frankner, Josefine

Mit liv i Knutbysektens hjerte
North Publishing. 324 sider

Om forfatterens liv i en svensk, 

religiøs bevægelse kaldet 

Knutbysekten og livet efter 

retssagen mod sektens ledere. 

99.4 Haitiwaji, Gulbahar

Fange nummer 9
Grønningen 1. 229 sider

Om en uigurisk kvindes ydmygende 

og umenneskelige ophold i en 

kinesisk genopdragelseslejr.

99.4 Lahme, Julia

Det er bare en fase
People’s. 329 sider

2. del af Hvor lagde jeg babyen

Julia Lahmes søn fylder 13 år, og 

forandringen fra barn til teenager 

er ikke til at tage fejl af.

99.4 John, Lohff

Headhunter med et politisk gen
John Lohff. 237 sider

Forfatter John Lohff har prøvet 

en del i sit liv. Militærkarriere, 

politiker på kommunal-, regions- 

og nationalplan samt som 

headhunter.

99.4 Morris, Heather

Historier om håb
Aronsen. 333 sider

Den internationale bestsellerforfat-

ter, Heather Morris, beretter om 

de mest skelsættende oplevelser i 

sit liv. Fx mødet med Lake Sokolov, 

hvis historie blev udgangspunkt for 

romanen Tatovøren fra Auschwitz.

99.4 Petersen, Mogens Amdi

Tygesen, Peter 
Amdi og Tvind, del 1
Gad. 432 sider

Om den kontroversielle Mogens 

Amdi Pedersen, der startede fæl-

lesskabet og kollektivet Tvind. 

99.4 Svendsen, Lone

Kronen på værket
Powerpress. 155 sider

Personlig fortælling om at finde 

sine ben igen og rejse sig efter et 

liv med partnervold og en barndom 

præget af svigt. 

99.4 Torres, Irma

Håbet dør aldrig
mellemgaard. 86 sider

Beretning om en lille, tysk piges 

hårde liv som flygtning under 2. 

verdenskrig, først til Polen og siden 

Danmark, hvor hun også fortsætter 

sit voksenliv.
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99.4 Uhre, Arnt

Tankens triumf 
– Kierkegaard i tegning

Detegn. 117 sider

Appetitvækker til Søren 

Kierkegaards religiøse tænkning. 

De ledsagende tegninger af Arnt 

Uhre og Jørgen Strunge er flotte 

og formår at illustrere de mange 

facetter af Kierkegaard.

99.4 Vasbo, Vibeke

Denne gang går vi hele vejen
Café Monde. 419 sider

Vibeke Vasbo (f. 1944) var en 

af hovedaktørerne bag kvinde-

sagskampen i 1970'erne. Bogen 

fortæller både om selve kvinde-

kampen og Vibekes private liv.

99.4 Wegmann, Bertha

Bertha Wegmann
Strandberg Publishing. 215 sider

Bertha Wegmann var en af sin tids 

største, danske portrætmalere, og 

hun fik en imponerende interna-

tional karriere. Men bl.a. på grund 

af sit schweiziske ophav blev hun 

negligeret i samtidens nationalt 

orienterede kunsthistorier.

99.4 Zbinden Hansen, Lars

På kanten af asfalten
Skriveforlaget. 353 sider

Ud fra 30 års oplevelser i Afrika 

beskrives de kulturudfordringer, 

problemer og glæder, man som 

expat kan opleve på et enormt og 

meget forskelligartet kontinent. 

E-BØGER FRA 
E-REOLEN

Se på dit biblioteks hjemmeside, 

hvor mange e-bøger du kan låne 

hver måned.

Holt, Anne

Uden ekko
Modtryk

6. del af Hanne Wilhelmsen

Efter et halvt år i eksil i et italiensk 

kloster skal kriminalassistent Hanne 

Wilhelmsen rede trådene ud i en 

kludret mordefterforskning, hvilket 

ikke er populært hos alle kolleger.

Isaksen, Jógvan

Grå oktober
Gyldendal

I den nye sag i Thorshavn starter 

det hele makabert med en 

radiojournalists giftdød for åben 

mikrofon og snart følger andre 

voldsomme mord.

Kinsella, Sophie

Partycrasheren
Flamingo

Effie er knust efter forældrenes 

skilsmisse. Da farens nye kæreste 

sælger barndomshjemmet, 

udtænker Effie en plan for at sikre 

sig et særligt minde fra huset. 

46

Vandrelyst
Gyldendal

Eks-folketingspolitikerne Ritt 

Bjerregaard og Christine Antorini 

går på 15 danske vandreruter i 

selskab med andre kvinder.

FILM OG TV-SERIER 
PÅ DVD

Cry macho
SF Film. 100 min.

91-årige Clint Eastwood instruerer 

og spiller selv hovedrollen i dette 

drama om en ældre tidligere 

rodeorytter, der skal redde en 

dreng, der bliver mishandlet.
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Margrete den første
SF Film. 116 min.

Charlotte Sieling instruerer Trine 

Dyrholm i denne storfilm om en af 

danmarkshistoriens mere oversete 

skikkelser. Hun bringes hun i et 

voldsomt dilemma, da en mand 

hævder at være hendes første 

søn. Han regnede man ellers med 

var død.

The Matrix Resurrections
SF Film. 2 t. 43 min.

Efter mere end 20 år er vi tilbage i 

The Matrix! Men hvad er op og ned, 

hvad er fiktion og virkelighed og er 

Neo en virkelig person eller blot en 

karakter i et computerspil?

Skyggen i mit øje
SF Studios. 98 min.

Instr. Ole Bornedal

Ole Bornedal instruerer dette 

drama om englændernes bombar-

dement af Gestapos hovedkvarter 

i 1945. Desværre ramte konvojen 

også Den Franske Skole. 

FILM FRA 
FILMSTRIBEN

Se på dit biblioteks hjemmeside, 

hvor mange film du kan streame 

hver måned.

Krigsfotografen
Good Company Pictures. 1 t. og 18 min.

Jan Grarup ønsker at være 

verdens bedste krigsfotograf. Men 

hvordan hænger vejsidebomber 

og snigskytter sammen med at 

have ansvar for fire børn hjemme i 

Danmark?

Lektioner i løgn
Memento Films. 2 t. og 2 min.

En kz-lejr i Frankrig, 1942. Jødiske 

Gilles overlever ved at påstå, at 

han er perser. Lejrkommandanten 

vil gerne lære farsi, så Gilles må 

optræde som underviser i et sprog, 

han ikke kender.

Night Train to Lisbon
Studie Hamburg Filmproduktion. 1 t. og 

47 min.

Bille August har instrueret 

historien om Raimund Gregorius, 

der redder en ung kvinde fra 

selvmord og pludselig befinder sig 

i nattoget til Lissabon. 

So long Marianne
Palm Tree Universal. 1 t. 39 min.

Musikalsk film om de inspirerende, 

kærlighedsfulde år i Leonard 

Cohens liv, før han sprang ud som 

først romanforfatter og senere som 

sanger og sangskriver.

Der Tunnel
TeamWorx. 2 t. 40 min.

Da Berlinmuren blev bygget, 

gravede nogle mennesker en 

tunnel under muren for at bringe 

venner og familie i sikkerhed i 

Vestberlin. 

SPIL

Monark
NIS America. Nintendo Switch

Du er elev på Shin Mikado 

Academy, som er ramt af en 

mystisk tåge, som gør folk 

vanvittige. Dyrk dit ego og kast dig 

ud i kampen med at nedkæmpe de 

7 dæmoner fra Otherworld, som er 

skyld i problemerne.

WWE 2K22
2K. Playstation 5

Tag rollen som en berømt wrestler 

eller skab din egen superstar. Spil 

enkeltkampe, deltag i turneringer 

og meget andet. Flot og underhol-

dende wrestlingspil i den legenda-

riske WWE-serie. 
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