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DANSKE ROMANER

Amiri, Geeti

Mosaik
Gyldendal. 431 sider

Roman om den dansk-afghanske 

kvinde Dunya og hendes vej til at 

finde ud af, hvem hun er - og hvem 

hendes forældre er.

Cordes, Susanne

Jeg udånder spøgelser
Grønningen 1.  271 sider

Personlig fortælling om at 

blive mor og miste sin mor på 

samme tid. Om at få amning, 

sammenbragt familie og nyt 

forhold til at gå op med pasning af 

terminal mor. 

Einspor, Henrik

Arresø
Løse Ænder. 100 sider

2. del af Mistet herredømme

En drengs opvækst i Nordsjælland 

- denne gang med fokus på skolen 

og kammeraterne. 

Hero, Jakob

Kun når det brænder
Superlux. 316 sider

Hvilken brand skal du slukke først, 

når verden omkring dig står i 

flammer? En barsk roman om arv 

og miljø og de sværeste beslutnin-

ger i livet.

Himmelstrup, Kristian

Pio
Arabesk. 482 sider

I 1872 fængsles Louis Pio efter 

at have indkaldt til folkemøde 

i København. Herfra udfoldes 

historien om den socialistiske 

pioner, hans virke og kamp for 

socialismen.

Høeg, Tine

Sult
Gutkind. 421 sider

Sårbare, rå og udfordrende reflek-

sioner fra en fertilitetsbehandling.

Inuk, Charlotte

De uægte
Blå. 324 sider

Fortælleren rejser til Rom for at 

skrive én historie men bliver i 

stedet opslugt af andre kærlig-

hedshistorier.

Moltke Johansen, Alexandra

Animal
Gladiator. 145 sider

En sanselig og brutal dystopi om 

det dyriske moderskab med alle 

dets glæder, sorger og ikke mindst 

bekymringer for både slægten og 

planeten. 

Schlichtkrull, Signe

Lockdown 9
Byens. 136 sider

Mens coronaen hærger og 

isolationen dominerer blandt 

danskerne, beslutter tekstforfat-

teren Katrine at flytte tilbage til 

sine forældre og den ø, hun er 

opvokset på.

Stålmann, Malou

Sultne hjerter
Brændpunkt Zenith. 251 sider

Marie-Louise går på gymnasiet 

i København. Hun har en ustabil 

opvækst i Ullerslev på Fyn med sig 

i bagagen.
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NORDISKE ROMANER

Axelsson, Majgull

Dit liv og mit
Klim. 312 sider

Om 70-årige Märit og hendes 

gensyn med barndomsbyen, hvor 

der gemmer sig en dyb familie-

hemmelighed. 

Lindstrøm, Merethe

Stensamlere
Batzer & Co. 318 sider

Professor Hammer og hans 

sekretær gennem 40 år, Dagmar 

Grüner, tager på biltur til det 

vestlige Norge, og langsomt 

afdækkes deres særegne relation.

Tran, Quynh

Skygge og svalhed
Turbine. 263 sider

Familiehistorie fra Finland om 

mor Má og hendes to sønner Hieu 

og lillebroren, der observerer og 

forsøger at forstå sig selv og sin 

familie.

ROMANER FRA  
RESTEN AF VERDEN

Austin, Lynn

Skyggejagt
Lohse. 428 sider

Under den tyske besættelse af 

Holland må tre kvinder finde deres 

egen måde at bekæmpe nazismen 

på, og de kommer alle ud af krigen 

med ar på sjælen. Heldigvis får de 

hjælp i deres tro.

Bennett, Claire-Louise 

Kasse 19
Turbine. 244 sider

Med litteraturen som evig og 

trofast følgesvend og livsspejl 

fortæller en kvinde sin historie fra 

barndom til voksenlivet.

Bowen, Kelly

Lejligheden i Paris
Cicero. 413 sider

I 2017 arver Aurelia uventet sin 

bedstemors hemmelige herskabs-

lejlighed i Paris. Der har ikke 

været nogen i lejligheden siden 2. 

verdenskrig.

Byrne, Donn

Messer Marco Polo
Koloni. 104 sider 

Den unge missionær Marco Polo 

forelsker sig inderligt i Khanens 

datter, men må sande at lykken 

ikke altid varer ved.

Callihan, Kristen

Maskefald
Flamingo. 439 sider

4. del af VIP

Da bassisten Rye overhører en 

privat samtale, kommer han med 

et hedt tilbud, som PR-agenten 

Brenna har svært ved at afslå. 

Carey, Ella

Berlins tavse barn
Lindhardt og Ringhof. 367 sider

2. del af New Yorks døtre

Kate rejser rundt som reporter 

i efterkrigstidens Europa, og i 

Berlin ser hun en forladt pige, 

som hun må redde. Rejsen får stor 

betydning for Kates kærlighedsliv.
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Cartarescu, Mircea

Solenoide
Skjødt & Palomar. 829 sider

I et dystert Bukarest følger man en 

rumænsklærer med forfatterdrøm-

me på hans ture frem og tilbage 

mellem hans hjem og arbejde: 

skole nr. 86 i udkanten af byen. 

Charles, Janet Skeslien

Hemmelighedernes bibliotek
Gad. 406 sider

Om bibliotekarerne på det 

amerikanske bibliotek i Paris 

under 2. verdenskrig og om en 

gammel dames venskab med en 

ung pige i 1980'erne.

Daas, Fatima

Den yngste
Grif. 206 sider

Hvis der ikke findes bøger om 

én, må man skrive dem selv. Det 

gjorde denne unge muslimske og 

lesbiske kvinde, hvis liv er præget 

af følelsen af at være forkert.

Diaz, Hernan

Tillid
Lindhardt og Ringhof. 407 sider

Stort anlagt og sofistikeret roman 

om rigdom, magt og ægteskab. 

Easton, B.B.

Speed
People’s. 352 sider

2. del af Bad boy-romance

Den 16-årige Punk er blevet forladt 

af sin psykopatiske og kontrol-

lerende ekskæreste, Knight. Dybt 

begravet i sin anorektiske for-

tvivlelse møder hun mekanikeren 

Harley, som tager hende under 

sine vinger. 

Star
People’s. 362 sider

3. del af Bad boy-romance

Punk, BB eller luder. Brooke er 

blevet kaldt mange navne, men 

aldrig prinsesse. Da hun møder 

den charmerende bassist, Hans, 

oplever hun en helt anden slags 

kærlighed end hidtil.

Fenwick, Liz

Huset ved havet
Zara. 487 sider

I 1960'erne dannede det smukke 

hus Boskenna ramme om både 

glamourøse fester og en tragedie 

affødt af Joans dobbeltliv under 

den kolde krig. 

Gaige, Amity

Havet under os
People’s. 324 sider

Som en kærlighedserklæring til 

sin mand og et sidste forsøg på at 

redde ægteskabet indvilliger Juliet 

i at rejse langs Centralamerikas 

kyst i en lille sejlbåd. 

Groff, Lauren

Matrix
Gad. 261 sider

Da dronning Aliénor i 1158 

udnævner Marie de France til 

priorinde af et fattigt nonnekloster, 

er det for at skaffe hende af vejen 

fra hoffet. Men klosteret blomstrer 

under Maries lederskab.
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Helfer, Monika

Pakket
Palomar. 141 sider

Da Josef bliver indkaldt til 1. 

verdenskrig, lades den smukke 

Maria alene tilbage med deres 

børn. Da krigen er slut, og Josef 

vender hjem, er familien forøget 

med et barn mere.

Hoover, Colin

Minder om ham
Lindhardt og Ringhof. 320 sider

Den unge kvinde Kenna vender 

tilbage til den by, hvor hendes 

ungdom udviklede sig til en 

tragedie. Hun har siddet i fængsel 

og er desperat for at for lov til at se 

sin datter. 

Hucke, Petra

Arkitekten fra New York
Gutkind. 378 sider

Historien om tilblivelsen af 

Brooklyn Bridge og Emily Warren 

Roebling, der fuldførte det store 

projekt, da hendes mand, chef-

ingeniøren, blev alvorligt syg.

Jonas, Julia May

Vladimir
People’s. 337 sider

Da en velanset, moden lektor i 

engelsk bliver seksuelt tiltrukket 

af en nyansat yngre kollega, og 

hendes mand samtidig anklages 

for en række upassende forhold til 

sine studerende, kommer karrieren 

og ægteskabet under stort pres.

Klune, T. J.

Under den hviskende dør
Memoris. 445 sider

Wallace Price finder pludselig ud 

af, at han er død. Det har han alt 

for travlt til at ville acceptere. 

Labatut, Benjamin

Når vi ikke længere  
forstår verden

C&K. 195 sider 

Fremragende og kompleks samling 

af fortællinger om videnskabe-

lige enere, der har ændret vores 

verdensopfattelse på hver deres 

måde.

Murakami, Haruki

At skille sig af med en kat
Klim. 91 sider

Med udgangspunkt i en enkelt 

barndomserindring tegner 

Murakami et hidtil ukendt billede 

af sin barndom og sit problemati-

ske forhold til sin far.

Oates, Joyce Carol

Natten, søvnen, døden,  
stjernerne

HarperCollins Nordic. 791 sider

Hvad sker der i en velhavende 

amerikansk familie, når en afholdt, 

aldrende ægtemand og far dør?

Parsıpur, Shahrnush 

Mænd fra forskellige  
civilisationer

Falco. 108 sider

Ni små poetiske fortællinger 

omhandlende ni forskellige civilisa-

tioner, med fokus på tre mandlige 

skikkelser, som umiddelbart går 

igen i alle fortællingerne.

Rees, Tracy

Huset Silvermoor
Turbulenz. 493 sider

Josie har altid været godt tilfreds 

med sin tilværelse i minelandsbyen 

i South Yorkshire. Men da hun 

møder drengen Tommy fra nabo-

landsbyen, ændrer alt sig.
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Spufford, Francis

Det evige lys
Politiken. 324 sider

Fem børn dør under et bombarde-

ment i London i 1944. Hvordan ville 

deres liv være blevet, hvis de ikke 

var blevet dræbt?

Stelling, Anke

Højt på strå
Klara W. 340 sider

Morsom, vred og provokerende 

roman om at finde sig til rette, 

eller netop ikke at passe ind 

i tilværelsen som menneske, 

mor, kvinde og ven i et moderne 

samfund.

Washington, Bryan

Memorial
Vinter. 346 sider

Om hvilke fordomme man møder 

som homoseksuel.

DANSKE KRIMIER OG 
SPÆNDINGSROMANER

Bjerg, Thomas

Natmændene
Hoff & Poulsen. 321 sider

1. del af Skadedyr

Retfærdighedssansen vækkes 

hos den tidligere journalist Martin 

Eriksen, da en kvinde findes brutalt 

myrdet i en nordsjællandsk skov. 

Mordet har forbindelse til et nazi-

stisk netværk.

Hittebarn
Hoff & Poulsen. 307 sider

2. del af Skadedyr

Flåtforskeren Mariana finder et 

spædbarn i skoven,  og sammen 

med Martin Eriksen sætter hun sig 

for at undersøge sagen. Sporene 

fører tilbage til borgerkrigen på 

Balkan.

Broksø, Keld

Malmösyndromet
Ambush Books. 404 sider

Fundet af et lig i en svensk mose 

leder den suspenderede danske 

politimand Stefan Andersen på en 

vild, hæsblæsende sag om interna-

tional, kynisk våbensmugling med 

København og Malmø som omdrej-

ningspunkt.

Bunke, Karna

Lykkelige omstændigheder
Storyside. 213 sider

En Ernst og Berghamar-krimi

En højgravid kvinde meldes 

savnet, og sagen kan kobles til 

en kidnapning af et barn tre år 

tidligere. Drabschefen Steinbjørn 

og journalisten Magrethe, der har 

en fælles fortid, vikles begge ind 

i sagen.

Clausager, Tania

Iskolde øjne
Rocky T. 233 sider

3. del af Sander

Kriminalbetjent Sander får et 

tip om et drab i Enner Mark 

Fængsel, som ellers blev betragtet 

som selvmord. Efterforskningen 

frembringer angst hos Sander, og 

han føler sig truet på livet.

Garmark, David

Arvæv
Superlux. 402 sider

Den tidligere kendte tv-vært 

Alexandra Torn er flyttet på landet. 

Hun er brutalt skamferet og plaget 

af angstanfald. Det ser ud til, at 

nogen er efter hende. 

Gazan, Sissel-Jo

Uglens øje
Politiken. 367 sider

Et dansk medicinalfirma lancerer 

et produkt, der har fantastisk 

virkning mod depression. Men en 

ung forsker finder ud af, at der 

blevet fusket med forskningsre-

sultaterne, og at medicinen har 

alvorlige bivirkninger.
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Hansen, Jens Jørgen

Knægten fra Kangaamiut
mellemgaard. 220 sider

2. del af Winther og Sommerland

Krimi om den tidligere revisor 

Winther og soldaten Sommerland, 

der leder efter det grønlandske 

plejebarn Inuk, der forfølges af et 

polsk narkokartel i Jylland.

Kjærgaard, Niels

Natradio
EnterDarkness. 167 sider

1. del af Apokalypse-serien

En mystisk sygdom raser blandt 

beboerne i Lindsted;  en virus, 

der overføres ved bid og giver den 

smittede lyst til at bide andre. 

For læsere af dansk horror med 

masser af blod og splat.

Klint, Mette

Hex
Storysite. 302 sider

Forsvarsadvokaten Thomas bliver 

opsøgt af forskeren og lægen 

Barbara, som har brug for hjælp 

til en mystisk sag: en kommende 

anklage, hun ikke kan fortælle om 

endnu. 

Melander, Jakob

Station Z
People’s. 402 sider

2. del af Christian Porsing og Sigga 
Freitag

Det umage par politiassistent 

Christian Porsing og den tyske 

profiler Sigga Freitag er taget til 

Sverige for at opklare en mystisk 

bortførelse af en pige tilbage i 

2012.

Nørskov, Ole

Eftermæle
Grønningen 1. 349 sider

Redaktionssekretæren Michael 

Eriksen modtager et mystisk tele-

fonopkald om, at hans gamle ven 

og kollega er død. 

Thomassen, Lars

A – Mørket lyver altid
Månen. 380 sider

1. del af Brahms & Hartvig

Den tidligere politibetjent Asger 

Hartvig finder et skelet, der viser 

sig at hænge sammen med en 37 

år gammel forsvindingssag.

Wulff, Birgitte

Rigmanden
Grønningen 1. 360 sider

2. del af Anne Velini

Journalisten Anne Velin kæmper 

for at rejse sig karrieremæssigt 

efter sin fyring fra Danmarks 

Radio. Hun skal undersøge et 

tyveri af en hestetransport, der er 

stjålet fra en rig familie. 

UDENLANDSKE 
KRIMIER OG 
SPÆNDINGSROMANER

Areklew , Lina

Fra asken
Memoris. 377 sider 

En mand findes dræbt i vandet ud 

for Ulvön. Han var der for at byde 

på øens eneste hotel. Noget ikke 

alle var tilfredse med. 

Bøe, Grethe

Mayday
Lindhardt og Ringhof. 303 sider

Under en NATO-øvelse i 

Finnmarken styrter jagerpiloten 

Ylva Nordahl ned på den russiske 

tundra. Situationen udløser en 

international krise, og tiden 

er knap, hvis Ylva skal nå den 

norske grænse for at forhindre en 

potentiel katastrofe.

Clark, Julie

Sidste afgang
Svane & Bilgrav. 292 sider

Claire og Eva lever meget 

forskellige liv, men de er begge i 

overhængende fare og har brug 

for at forsvinde. De bytter billetter 

i lufthavnen. Men den ene af 

kvinderne når aldrig frem.
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Cox, Helen

Mord på heden
Zara. 314 sider

3. del af Kitt Hartley

Et mord i en lille stille landsby 

sender Kriminalkommissær 

Malcolm Halloran og hans kæreste 

bibliotekaren Kitt Hartley på tur til 

fortiden. Den dræbte var lokalar-

kivar, og for at opklare mordet 

må Mal og Kitt på en litterær 

skattejagt.

De la Motte, Anders

Døden går til fremvisning
Modtryk. 366 sider

1. del af Mordene på Østerlen

Politikommissær Vinston er 

egentlig sygemeldt og skal bare 

besøge sin ekskone og datter 

og slappe af i idylliske landlige 

omgivelser - men så finder han 

et lig.

Enger, Thomas

Galgens bog
Modtryk. 318 sider

Fundet af en hårdt såret kvinde 

og en lille pige, sætter gang i 

en lavine af begivenheder, som 

relaterer til en hændelse i fortiden, 

som nogle vil gøre alt for at skjule. 

Fjell, Jan-Erik

Lykkejægeren
People's. 486 sider

5. del af Anton Brekke

I Fredrikstad gøres inden for kort 

tid to makabre fund: Knoglerester 

i en gammel Cadillac og liget 

af en kvinde på lossepladsen. 

Makkerparret Anton Brekke og 

Magnus Torp må i gang.

Gemmeleg
People’s. 439 sider

6. del af Anton Brekke

I 2017 flygter seriemorderen Stig 

Hellum under en fangetransport. 

To år senere findes en ung kvinde 

dræbt og alt peger på at Hellum 

er morderen. Anton Brekke og 

Magnus Torp må finde ham inden 

han slår til igen.

Gråzonen
People’s. 356 sider

7. del af Anton Brekke

Harald Uteng er en pensioneret 

legende i Kripos. Da han findes druk-

net har Anton Brekke svært ved at tro 

på, at det var et uheld. Harald skulle 

være gæst i en true crime podcast og 

Brekke begynder at grave i en gam-

mel mordsag for at finde svar.

Ringmanden
People’s. 369 sider

8. del af Anton Brekke

En ung kvinde forsvinder og findes 

senere brutalt myrdet. Få dage 

senere forsvinder endnu en ung 

kvinde. Magnus Torp i Kripos kan 

ikke finde nogen sammenhæng, 

indtil han opdager, at gernings-

manden har smidt kvindernes viel-

sesringe i deres postkasse.

Griffiths , Elly

Den mørke engel
Gad. 327 sider

10. del af Ruth Galloway

Arkæologen Ruth Galloway bliver 

kaldt til Italien for at hjælpe med 

at identificere et knoglefund. Fortid 

og nutid smelter sammen, og 

pludselig sker der hele to drab i 

den lille bjerglandsby.

Hausmann, Romy

Perfect day
Superlux. 347 sider

Anns far er anklaget for at stå 

bag mordene på ti små piger. Hun 

er overbevist om hans uskyld og 

sætter sig for at rense ham. NB! 

Bogen er på dansk.

Hellbrand, Gertrud

Dragoner
Grønningen 1. 380 sider

Et dødsfald i familien tvinger 

Mira tilbage til landsbyen, hvor 

hun er vokset op. Men noget 

ved sagen synes forkert. En 

ung mand forsvinder og inden 

længe krakelerer idyllen på det 

succesfulde lokale hestestutteri.
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Kernick, Simon

Ultimatum
Jentas. 331 sider

6. del af Tina Boyd

En morgen springer en bombe på 

en café i London, og terrorister 

advarer om et næste angreb. 

Lindstein, Mariette

Rekviem på Tågeøen
Gyldendal. 446 sider

4. del af Sekten på Tågeøen

Unge Julia drages af sektlederen 

Franz, ligesom hendes mor gjorde i 

seriens første bind. Julia tilbringer 

en skæbnesvanger tid på Tågeøen 

med Franz, hvor han skaber et 

voldsomt eksperiment.

Moström, Jonas

Trofast indtil døden
People’s. 425 sider

4. del af  Nathalie Svensson

Rundt om i Sverige findes en ræk-

ke mennesker dræbt på rituel vis. 

Der er tydeligvis en sammenhæng 

mellem mordene.

Skyggerne truer
People’s. 436 sider

5. del af Nathalie Svensson

En ung luciabrud forsvinder spor-

løst, og politiet opgiver hurtigt 

sagen. Så bliver hendes lærer 

fundet dræbt, og rigspolitiets profi-

leringsgruppe bliver tilkaldt.

Skytten
People’s. 381 sider

6. del af Nathalie Svensson

En hætteklædt mand skyder en 

række mennesker i Uppsala. Et 

af ofrene er læge og kollega til 

Nathalie Svensson.

Perissinotto, Alessandro

Pigen fra Jonestown
Arvids. 271 sider

Den midaldrende Elizabeth afsoner 

en straf med fodlænke. Hun bliver 

på uhyggelig vis indhentet af sin 

fortid fra massakren i Jonestown 

i 1978.

Rademacher, Cay

Dødbringende Camargue
mellemgaard. 257 sider

2. del af En Provence-krimi med kaptajn 
Roger Blanc

Det er en hed sensommer i 

Provence. Kaptajn Roger Blanc er 

kaldt ud til området Camargue, 

hvor en undsluppen tyr har stanget 

en cyklist til døde. Et barokt uheld 

– eller? 

Provence i flammer
mellemgaard. 270 sider

3. del af En Provence-krimi med kaptajn 
Roger Blanc

Et propelfly styrter ned. Den fra 

Paris udstationerede kaptajn 

Roger Blanc kæmper både med 

kriminelle kræfter og sit eget 

turbulente privatliv.

Riverton, Stein

Morderen fra mørket
Escho. 155 sider

6. del af Gule roser

En kold decemberaften bliver en 

lille bys apoteker brutalt myrdet. 

Mordet trækker tråde til en 

lokal falskneri-sag og et mystisk 

selvmord.

Ross, L. J.

Bugten
Lindbak + Lindbak. 265 sider

Gabrielle flytter fra London til det 

afsides Cornwall for at begynde på 

en ny tilværelse. Men Gabrielles 

dæmoner flytter med. Det 

forværres kun, da hun mener at 

have overværet et mord.

Stoker, Bram

Dommerens hus
2 Feet Entertainment. 115 sider

Fem bloddryppende gotiske gyser-

noveller af manden bag selveste 

Dracula.
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Teige, Trude

De dødes sommer
Alpha. 350 sider

3. del af Kajsa Coreni

Den uforfærdede norske journalist 

Kajsa Coren bliver involveret i 

hemmeligheder fra 2. verdenskrig, 

som er så alvorlige, at de fører til 

flere mord og overfald.

Den tavse kvinde
Alpha. 344 sider

4. del af Kajsa Coren

Den nysgerrige norske journalist 

Kajsa Coren undersøger mordet 

på en stum og isoleret kvinde. 

Pludselig forsvinder en ung ensom 

pige.

Tuti, Llaria

Helvedesblomster
Modtryk. 339 sider

En Teresa Battaglia-krimi

Kommissær Teresa Battaglia kaldes 

ud til et spektakulært drabssceneri 

i et uvejsomt italiensk bjergterræn. 

Opklaringsarbejdet bliver voldsomt 

og ser ud til at knytte sig til en 

gruppe 8-årige børn.

Weaver, Tim

Det, der er tilbage
Superlux. 520 sider

6. del af Jagten på de døde

Colm Healys liv som succesfuld 

efterforsker hos Met blev slået 

i stykker af en enkelt sag om et 

mord på en mor og hendes to tvil-

lingedøtre. 

ROMANCE OG 
UNDERHOLDNING

Ahrnstedt, Simona

Nattens dronning
Gutkind. 393 sider

4. del af Modsætninger mødes

Kate Ekberg har skabt Stockholms 

smarteste natklub. Da hun møder 

den reserverede bankmand Jacob 

Grimm, oplever de en uventet, men 

stormende tiltrækning. 

Bohnet, Jennifer

Sommer på slottet
Cicero. 328 sider

Da Pixies elskede mand 

omkommer i en bilulykke, arver 

hun det slot i Bretagne, hvor parret 

havde planlagt at tilbringe deres 

seniorliv. Men mystisk nok bor der 

allerede en ung kvinde på slottet. 

Byrne, Cara

Grace
Superlux. 369 sider

Conor er forfatter og ramt af skri-

veblokade og eftervirkningerne af 

en tung depression. Da han flytter 

til New York forelsker han sig 

voldsomt. 

Carey, Ella

Bag horisonten
Lindhardt og Ringhof. 351 sider

Eva og veninden Nina er piloter og 

beslutter sig for at blive en del af 

flyvevåbnet under 2. verdenskrig. 

Undervejs i træningen møder de 

megen modstand, men knytter 

samtidig stærke venskaber med 

andre kvinder på flyvebasen.

Davis, Barbara

Brudekjolens hemmelighed
Memoris. 475 sider

Kvinderne Soline og Rory møder 

hinanden pga. et tilfældigt lejemål. 

Men skæbnen har spundet tråde 

mellem de to kvinder, tråde som 

fundet af en gammel brudekjole 

vækker til live.

Glyn, Eva

Olivenlunden
Zara. 382 sider

Antonia pakker kufferten og siger 

farvel til sin gifte elsker, den 

voksne datter Honey og sit faste 

job for at blive husbestyrerinde på 

et nystartet pensionat i Kroatien.
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Guillory, Jasmine

På udebane
Palatium. 328 sider

Nik er en succesrig sort kvinde og 

freelancejournalist, men mænd 

har hun ikke held med. Da et 

malplaceret frieri resulterer i en 

shitstorm på de sociale medier, 

bliver hun reddet af Carlos. 

Hansen, Emilia

Den danske soldat
Lindbak + Lindbak. 332 sider

Tim er markarbejder og Lilly 

herremandens datter, så da de 

forelsker sig i hinanden, er det ikke 

velset. Samtidig er 2. verdenskrig 

brudt ud, og Tim sendes til 

østfronten med den tyske hær.

Harlow, Melanie

Vild med dig
Flamingo. 305 sider

1. del af Bellamy Creek

Blair, en ung, smuk kvinde i hvid 

balkjole og tiara kører galt i den lil-

le by, Bellamy Creek. Mekanikeren 

Griffin, er klar til at hjælpe. 

Varm på dig
Flamingo. 366 sider

2. del af Bellamy Creek

Cheyenne har været ulykkeligt 

forelsket i Cole i mange år. Men 

da Cheyenne ved en fejl sender 

en erotisk fantasi til den ellers 

så fattede politimand, kan han 

pludselig ikke tænke på andet.

Houston, Julie

Familiehemmeligheder
Palatium. 370 sider

Livet går sin vante gang i 

Westenbury, hvor landsbylægen 

Juno Cameron bor. Men da hendes 

berømte søster Lexia flytter tilbage 

til barndomsbyen, ripper det op i 

gamle familiehemmeligheder.

Klav, Anna Sundbeck

Sommergæsten
HarperCollins Nordic. 298 sider

Sophie er vokset op hos sin danske 

mor og har ikke kontakt med sin 

svenske far. Hun rejser til Sverige, 

da hun hører, at han er død. 

Her har hans enke økonomiske 

problemer og må leje et værelse 

ud. Så Sophie griber chancen.

Lucas, Rachael

Det lille bibliotek
Cicero. 381 sider

Lucy er udbrændt og tager orlov 

fra jobbet som historielærer i 

London. Hun flytter til en lille 

landsby, som både byder på nye 

venskaber, en roligere hverdag og 

dramatiske minder fra modstands-

bevægelsen under 2. verdenskrig.

Matthews, Carole

Kærlighed på håbets gård
People's. 459 sider

38-årige Molly bor alene på en 

gammel gård sammen med alle 

sine dyr. Gården er også ramme 

for et alternativt skoletilbud for 

børn og unge, der ellers er opgivet 

af systemet. En dag dukker 

tv-stjernen Shelby Dacre op.

Montefiore, Santa

Det italienske tempel
Turbulenz. 366 sider

Luca Chancellor er flygtet til sine 

forældres palazzo i Italien. Væk fra 

en hård skilsmisse og et ligegyldigt 

job i Londons finansverden. Mødet 

med Italien slår benene væk under 

ham.

O'Leary, Beth

Roadtrip
Flamingo. 425 sider

Hvordan overlever man en tur 

i verdens mindste bil med sin 

ekskæreste, der ser uforskammet 

godt ud, hans irriterende ven, en 

søster, der skal pumpe mælk 

ud flere gange om dagen, og en 

fremmed mand, der konstant 

spiser hjemmelavede myslibarer?
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Oliveira, Dayane de

Det lille blå hotel
Lindbak + Lindbak. 303 sider

Brasilianske Aline arver et 

badehotel i Danmark, og hun 

tager afsted for at starte et nyt 

liv. Hotellet er i dårlig stand, men 

så er der lige Oliver, som både 

er charmerende og en dygtig 

håndværker.

Sherman, L

Kardemomme & kornblomster
Augusta. 313 sider

2. del af Toppen af Danmark

Som nyskilt marketingschef for det 

gamle mejeri i Aalbæk og mor til 

to krævende teenagere, har Vinnie 

travlt med både dagligdagen. Men 

så er der lige flirten med den 

københavnersmarte Henrik.  

Vørs, Pernille Kim

Jeg fortryder dig
Drømmefangeren. 374 sider

4. del af Brændemærket for evigt

Augusta er en af drengene. Hun 

griner grimt og fester igennem 

sammen med brandmændene 

fra den lokale brandstation. Men 

inderst inde er hun forelsket i den 

lækre Silas.

KLASSIKERE

Gogol, N.V.

Døde sjæle
Lindhardt og Ringhof. 345 sider

Originaludgave 1926

Den fiffige Tjitjikovs rejser rundt i 

Rusland med lyssky forretninger 

tegner et satirisk portræt af de 

russiske småadelsfolk og den 

småborgerlige middelklasse.

Quincey, Thomas de

En opiumsdrankers bekendelser
Lindhardt og Ringhof. 253 sider

Originaludgave 1821

Thomas de Quincys ( 1785 – 1859) 

først udgivne og mest berømte 

værk. Som ung var han hjemløs 

i London og blev her afhængig af 

opium.

Verne, Jules

Guldvulkanen
Det Poetiske Bureau. 707 sider

Originaludgave 1906

Dramatisk guldgraver-eventyr 

om to fætre der arver et guldfelt i 

Klondike i slutningen af 1800-tallet.

Zweig, Stefan

Legender
Turbine. 238 sider

Originaludgave 1945 (på tysk)

Zweigs fem legender bygger på 

jødiske, kristne og indiske religiøse 

overleveringer. Novellerne har det 

tilfælles, at der klages til Gud over 

de vilkår, som mennesket lever 

under.

YOUNG ADULT

Bowen, Sarina

Årets underdrivelse
Flamingo. 413 sider

3. del af Ivy years

Michael Graham har gjort alt for 

at skjule sin homoseksualitet. Men 

da John Rikker bliver præsenteret 

som ny stjernespiller på Harkness 

Colleges ishockeyhold, frygter 

Michael Graham, at han bliver 

afsløret. 

Sejrbo, Mette

Sara
Falkenborg. 149 sider

Surferpigen Sara må efter en 

sommer i Klitmøller med bølger, 

fester og fyre træffe en svær 

beslutning. 
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LET AT LÆSE

Carty-Williams, Candice

Karnevallet
Nyt Dansk Litteraturselskab, Bibliodan. 

130 sider

Unge Suzy kæmper for et nyt liv 

uden bander og vold, men det er 

ikke let at slippe, når alt og alle 

hun kender har tråde tilbage til 

bandelivet.

Röst, Rachel

Grundvold
Nyt Dansk Litteraturselskab, Bibliodan. 

272 sider

Rebecca vokser op i en familie, 

hvor faderen er meget religiøs og 

bestemmer alt - indtil hun bryder 

ud.

Storck, Åsa

Simon
Nyt Dansk Litteraturselskab, Bibliodan. 

57 sider

Simon på 27 år er meget glad, 

men også meget spændt. Han skal 

starte på en ny skole. Det har han 

villet længe. Men han er lidt bange. 

NOVELLER

Voetmann, Harald

Parasitbreve
Gyldendal. 177 sider

Noveller med elementer fra livets 

og sindets mindre delikate afkroge. 

Spændende, udforskende og 

indimellem frastødende.

Zoubis, Odai Al

De sneklædte spøgelsers rejse
Silkefyret. 124 sider

Relationers kompleksitet, 

kulturelle særkender og et 

hjemland i krig, er alle temaer i 

denne novellesamling, som læsere 

der gerne vil udfordres sprogligt og 

som er interesseret i menneskelige 

møder, vil finde interessant.

DIGTE

Fauth, Søren R.

En rejse til mørkets begyndelse
Turbine. 241 sider

Langdigt om at være far og søn og 

om angst, skam og livet efter en 

skilsmisse.

Holck, Henrik S.

Drengs skyld
Det Poetiske Bureau. 151 sider 

Med sine digte var Henrik S. 

Holck i starten af 1980'erne, med 

til at indvarsle en ny tidsalder 

for dansk poesi. I et poetisk og 

følsomt flashback beretter han om 

sin barndom og sine voldsomme 

oplevelser, da han som bare 

10-årig blev indlagt på et børne-

psykiatrisk hospital.

Maleškic, Elvir

Vi væskende brødre
Lycius. 105 sider

Uafrystelig digtsamling indehol-

dende digte til den bror, der skulle 

have været et livsvidne, men som 

ikke kan nås. Fra Bosnien i krigs- 

og fodboldsommeren i 1992 til 

Jylland i 2022.

TEGNESERIER

Broeders, Ken

Den drivende verden
E-voke. 87 sider

1. del af Tyve og trolde

Tag med på en fantastisk rejse 

i den drivende verden, hvor 

ondskaben altid lurer om hjørnet. 

Tegneserie for unge og voksne.

Cassegrain, Didier

Sorte åkander
mellemgaard. 139 sider

En kunstkender og kvindebedå-

rer findes myrdet i åen i Monets 

have, og tre kvinder er tilsynela-

dende involveret i mysteriet om det 

påståede maleri "Sorte åkander". 

En fortryllende kriminalgåde som 

graphic novel. 
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Ewing, Al

Den udødelige Hulk
Fahrenheit Faraos Cigarer. 140 sider

Hulk er ikke bare Hulk, som vi 

kender ham. Der ligger noget 

mørkere og mere skræmmende og 

lurer, som kun kommer frem, idet 

Bruce Banner dør. 

Vance, William 

Rodric
E-voke. 96 sider

Tegneserie om den ædle 

korsridder Rodric, der kastes ud i 

to actionmættede, stemningsfyldte 

og smukt illustrerede eventyr i 

1100-tallets Palæstina. 

Colomba, Elizabeth

Queenie – Harlems gudmoder
Umpff. 168 sider

Graphic novel om Stephanie, der 

er dronning af undergrundslot-

teriet i Harlem i 1930'erne. Men da 

mafiaen og politiet vil have en bid 

af kagen, står hun ene kvinde mod 

overmagten. 

Stoker, Bram

Dracula
E-voke. 200 sider

Historien om grev Dracula 

fremstilles her i graphic novel-

format med stort grafisk fokus på 

horroren. 

TRO OG TANKER

13.9

Henningsen, Ole

Danske X-filer
Skandinavisk UFO Information. 192 sider

Bind 1

Hvad gemmer der sig om ufoer i de 

danske arkiver? Denne bog løfter 

sløret for hvilke danske X-filer, der 

danner forhistorien til den viden, vi 

har om ufoer i dag.

29.1

Thiedecke, Johnny

På den anden side
Panthenon. 227 sider

Præsentation af en række 

religioners svar på og diskussion 

af spørgsmålet om, hvad der 

eventuelt venter os efter døden. 

PERSONLIG 
UDVIKLING OG 
PSYKOLOGI

13.15

Paul, Annie Murphy

Kunsten at tænke ud af hjernen
Content. 457 sider

Vi mennesker er meget klogere, 

end vi tror, men for at forløse vores 

fulde potentiale, skal vi lære at 

tænke med mere end bare hjernen.

13.17

Lindtner, Louise

Når vores forældre dør
Muusmann. 143 sider

En række personlige og reflekte-

rende beretninger om at miste en 

eller begge forældre. Til læsere 

med interesse for sorgarbejde, 

og dem som selv har ældre eller 

døende forældre.

15.2

Forleo, Marie

Alt er ladesiggørligt
Falco. 309 sider

Ved at arbejde bevidst med dine 

overbevisninger og din attitude 

og tilgang til udfordringer, vil du 

opleve, at de løser sig, og at du kan 

lykkedes med at føre dine drømme 

og visioner ud i livet.

15.2

Huntley, Michael

10 leveregler
Historia. 232 sider

Autentisk bog med ti leveregler 

for et helhjertet og selvbevidst liv 

i balance. 
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16.8

Hauge, Søren

Vildhjerteprotalen
Wiseheart. 173 sider

Mennesket i dag hæmmes af 

fravær, kulde og tamhed. Men 

lærer du at gå ind i dig selv 

og møde verden med nærvær, 

mildhed og vildhed, kan du 

realisere dit indre vildhjerte.

SAMFUND OG POLITIK

19.6393

Hylland Eriksen, Thomas

Appernes planet
Gad. 279 sider

Om smartphonens tveæggede 

sværd og dens betydning for men-

neskeheden.

30.13

Rutherford, Adam

Videnskabelige argumenter  
mod racisme

Klim. 185 sider

Denne bog er et våben mod 

pseudovidenskabelige teser om 

forskellene mellem racerne. 

Sorte mennesker er således ikke 

bedre til at løbe langt eller hurtigt 

end hvide mennesker, og hvide 

mennesker er ikke mere intelli-

gente end sorte.

30.1668

Hastrup, Bjarne

Senior cool
Gyldendal. 222 sider

Seniorer får her gode tips og råd 

om bl.a. seniorjobs, økonomi, den 

svære overgang fra job til pension, 

og indsigt i, hvordan man holder 

hjernen skarp.

30.172

Løgstrup, Birgit

Bundet af kønnet
Gad. 389 sider

Pigerne på landet var ikke bundet 

af stavnsbåndet, men til gengæld 

satte deres køn skrappe rammer. 

Her er historien om livet som 

pige på landet i det førmoderne 

Danmark.

30.172

al-Mersal, Souha

Min datter var gnisten
Grønningen 1. 167 sider

Souha Al-Mersal kalder til brun 

kvindekamp, så små brune piger 

ikke længere skal fødes ind i et 

samfund, der begrænser dem så 

meget.

30.172863

Davis, Angela

Kvinder, race og klasse
Information. 439 sider

Et historisk syn på kvinders kamp 

for retfærdighed og frigørelse i 

USA med fokus på sorte kvinder.

32.6

Flygtningeskæbner
Mondogrande. 143 sider

Kom bevægende tæt på den 

barske virkelighed for triste 

flygtningeskæbner strandet i 

græske flygtningelejre. Læs fx om 

Doris, designer fra DR Congo, og 

Muhammed fra Afghanistan, som 

deler drømmen om et andet og 

bedre liv i Europa.

32.71

Haahr, Kenneth

Kapitalens Europa
DEO. 208 sider

Kompetent bog, der med vel-

beskrevne eksempler tegner et 

billede af de mange lobbyorgani-

sationers metoder til at påvirke 

de demokratiske organers beslut-

ninger. 

33.19

Bregengaard, Per

Er nordisk socialisme 
farbar vej?
Solidaritet. 205 sider

Politisk debatbog, der analyserer 

og diskuterer begreber som 

socialisme og kapitalisme, med 

udgangspunkt i Pelle Dragsteds 

bog Nordisk socialisme.
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33.21

Møss, Sarah Ophelia

Den lille guide  
til bæredygtig investering

Muusmann og Penge. 208 sider

Del af serien Den lille guide til privat-
økonomi

Den grønne bølge er også nået 

investeringsverdenen. Her er 

en aktuel hjælp til både den 

almindelige dansker og til 

bankansatte.

38.7

Fru, Sonja

Unormale mennesker
Strandberg Publishing. 219 sider

Hvordan er det at være et 

menneske, der ligger uden for det 

gængse normalitetsbegreb? Bogen 

kan læses af alle, der ønsker 

indsigt i handicappedes hverdag og 

identitet.

50.1

Nielsen, Jørgen Steen

Vejen hjem til jorden
Information. 421 sider

Klimakampens historie de sidste 

50 år.

55.8

Auken, Ida

Tro på det
Grønningen 1. 189 sider

Optimistiske og ambitiøse klima-

visioner fra den tidligere miljømi-

nister.

55.8

Helveg Petersen, Morten

I Bruxelles kan ingen 
høre dig skrige
Pressto. 250 sider

Kom med helt ned i maskin-

rummet i EU, når den 

radikale EU-politiker Morten 

Helveg Petersen fortæller 

om klimakampen og om sin 

virkelighed på Bruxelles' bonede 

gulve.

61.9

Det forrykte sygehusvæsen
FADL. 182 sider

Om udviklingen i det danske 

sygehusvæsen fra slutningen af 

1960'erne og til i dag. Forfatterne 

argumenterer for, at der er behov 

for en ny måde at fordele og tænke 

magten og dermed mål og midler i 

sundhedsarbejdet på.

65.907

Amdisen, Asser

Georg Stage
Lindhardt og Ringhof. 359 sider

Skoleskibet Georg Stage er med 

sine 140 år på bagen verdens 

ældste civile skoleskib. Læs her 

om skibet, uddannelsen, stiftelsen 

bag om.

BØRN OG FORÆLDRE

30.1752

Giese, Ditte

Ulige uger
Alpha. 209 sider

Humoristisk og personlig selv-

hjælpsbog om at blive skilt når 

man har børn.

37.2

Lynggaard, Smilla

Mere ro – færre konflikter
Lyng. 224 sider

Med eksempler på dialoger og 

realistiske cases, kan udfordrede 

forældre få hjælp til at takle 

konflikter om lige fra puttetid til 

lommepenge.

61.645

Sort bælte i forældreskab
Pressto. 372 sider

Viden, erfaringer og tips til at 

navigere i et liv med udfordrede 

børn.



17

DANMARK OG ANDRE 
STEDER PÅ KLODEN

40.4

Nielsen, Lars

The Longrider
mellemgaard. 523 sider

Lars Nielsen fortæller om sit liv 

med cykler. Bogen fortæller om 

flere lange cykelture, for eksempel 

fra Alaska til Florida eller USA 

rundt på 80 dage.

40.9 

Den yderste grænse
Gad. 281 sider

Fascinerende og fængslende for-

tællinger om opdagelsesrejsende 

og eventyrere, der vovede livet for 

at rejse ud i verden.

46.2

Kold, Jannie Schjødt

Turen går til H.C. Andersens 
Danmark

Politiken. 88 sider

Om barndomshjemmet i Odense til 

Det Kongelige Teater og Tivoli samt 

godser og herregårde i hele landet, 

hvor H.C. Andersen sammenlagt 

boede i fem år af sit liv.

46.2

Riske, Gunhild

Den store Turen går til vandre-
ruter ved havet i Danmark

Politiken. 191 sider

Guide til og beskrivelse af 25 

vandreture langs vandet rundt i 

hele Danmark. 

46.3

Gå tur
Muusmann. 269 sider

Nap en af bogens 52 ruter og oplev 

København og Frederiksberg på en 

anderledes måde.

46.4 Midtsjælland

Melillo, Anne Pilø

111 steder på Midt- og 
Vestsjælland som du skal se

Frydenlund. 230 sider

Endnu en alternativ og skæv 

rejseguide i den populære serie.

47.57 Rom

Storgaard Jensen, Jesper

Det usynlige Rom
Svane & Bilgrav. 284 sider

Det moderne Rom har politiske 

og ledelsesmæssige problemer og 

andre udfordringer i feltet mellem 

at være en moderne storby og 

global kulturarv.

47.67

Tiefenböck, Ota

På togrejse i Rumænien
Mr. East. 132 sider

En forlagsserie om miljøbevid-

ste og billige togferier. Udover 

praktiske information om blandt 

andet indkvartering finder du 

turistoplysninger om Rumænien.

48

Wulff, Freddy

Vilde eventyr
Gad. 224 sider

Bogens forfatter har skrevet for 

Ugens rapport og er også blevet 

kaldt ’Den danske Indiana Jones’. 

Her fortæller han om vilde og 

bestemt ikke ufarlige rejseeventyr.

NATURVIDENSKAB

59.1

Willerslev, Eske

Det er et fucking eventyr!
Gyldendal. 251 sider

Om Eske Willerslevs største 

videnskabelige gennembrud som 

gen-forsker i oprindelige folks 

ophav. Gennembrud, der har rykket 

ved vores viden om forskellige 

gamle kulturers migrationer og 

udviklinger gennem tiderne.
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59.1

Willerslev, Rane

En historie om mennesket
Grønningen 1. 265 sider

Gennem fortællingen om urmen-

neskets udvikling, skildres vores 

behov for leg, opdagelser og at 

tage chancer.

62.634

Minutter i midnat
Aarhus Universitetsforlag. 268 sider

Den globale historie om 

atomvåben. Fra kernefysik-

kens gennembrud i 1930'erne 

over koldkrigens atomkapløb til 

nutidens atommagter, som også 

tæller Indien, Nordkorea og Iran.

KROP OG SUNDHED

30.174

Manson, Mark

Kunsten at være f*king ærlig
Memoris. 301 sider

Grundig håndbog i dating og 

forførelse, skrevet for mænd, men 

grundlæggende anvendelig for alle 

voksne.

61.38

Agger, Stephanie

Sundt og sjovt
Lindhardt og Ringhof. 199 sider

Inspiration og vejledning til vægttab 

gennem enkle kostråd, nemme 

opskrifter og overskuelig træning. 

61.49

Bjerre, Per

Hvis nu
4. til venstre. 96 sider

Praktiske råd om nødplan og 

forsyninger hvis man rammes af 

en alvorlig krisesituation som følge 

af ekstremt vejr, terror eller krig. 

61.549

Wakeroots, Noell Elise

Krystaller
Grønningen 1. 236 sider

Om de mange forskellige aspekter 

ved krystaller og en grundig 

gennemgang af godt 40 forskellige 

krystaller.

61.648

Aggerholm, Anna Marie 

Kong Alkohol i spadseredragt  
og høje hæle

Saxo Publish. 119 sider

Med udgangspunkt i forfatterens 

egen historie gives praktiske vej-

ledninger til, hvordan man identifi-

cerer en alkoholiker samt hjælp til, 

hvad man i så fald skal gøre for at 

hjælpe personen.

TRUE CRIME

34.31

Strand, Frederik

En stump genstand
Kriminalforlaget. 235 sider

En gerningsmand, et drabsvåben 

og et offer! Det er elementerne 

i en drabssag, eller er det? 

Her gennemgår lederen af 

Politimuseet, Frederik Strand, 25 

danske drabssager.

HUS, HJEM OG HAVE

63.67

Garlant, Emma M.

Hvalp
Straarup & Co. 200 sider

Lettilgængelig introduktion til nye 

og kommende hvalpeejere. 

64.7

Den lille guide  
til økonomisk frihed

Muusmann, Penge. 200 sider

Del af serien Den lille guide til privat-
økonomi

Mange har lyst til at tage en 

pause midt i arbejdslivet, arbejde 

mindre og fokusere på familie eller 

hobbyer. Det kræver økonomisk 

frihed.

MAD OG DRIKKE

64.101

Nyvang, Caroline

Stegt flæsk med persillesovs
Aarhus Universitetsforlag. 100 sider

En del af serien 100 danmarkshistorier

Få overblik over og historier 

om den danske madkultur og 

kulinariske egenart gennem det 

sidste århundrede.
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64.12

Engbjerg, Maria

Boller og lagkage på vegansk
Grønningen 1. 180 sider

Opskrifter fra kvinden bag den 

populære madblog Vanløse Blues.

64.12

Jakobsson, Kenny

Surdej
Politiken. 183 sider

En selvlært surdejsbager med 

eget mikrobageri i baghaven 

forklarer ret simpelt, hvordan du 

selv kommer i gang med surdej og 

bagning.

64.17

Pilblad, Mathias

Kødboller
Turbine. 143 sider

Over 30 yndlingsopskrifter fra 

den stockholmske restaurant, 

"Meatballs for the people". Fra 

klassiske opskrifter med sovs og 

mos, og mere avancerede retter 

med kødboller lavet på bl.a. østers 

og hummer.

64.17

Vase, Maja Ambeck

Majas chokolade - tærter
Lækkerier. 133 sider

Æstetisk flot kagebog. 

66.83

Bogen om ærlige vine
Mussmann. 219 sider

Det fransk-inspirerede køkken 

blandes her med lokale franske 

øko-, bio- og naturvine. En 

anderledes vin- og kogebog med 

en masse spændende opskrifter og 

vinmatches.

SY, STRIK OG KREA

64.62

Rytter, Thea

Sy til børn
Turbine. 247 sider

31 smarte stykker børnetøj med 

trin-for-trin-vejledning til dig, der 

gerne vil sy til børn - måske for 

første gang - men som ikke har 

tålmodighed til snitmønstre og 

avancerede teknikker.

64.64

Lundin, Lotta

Strik vanter med Knitting Lotta
Turbine. 127 sider

Strikkede vanter med motiver 

som Astrid Lindgren, The Beatles 

og mange andre. Her er også de 

mere klassiske motiver som katte, 

snefnug osv. For både nybegyndere 

og garvede strikkere.

64.64

Siemsen, Signe

Strik & plantefarvning
Turbine. 157 sider

Ti strikkeopskrifter med eget  

plantefarvet garn.

64.65

Svane, Rose

Rose Svanes hæklerier
Gyldendal. 269 sider

Opnå indre ro og sæt dit personlige 

præg på beklædning og interiør 

med Rose Svanes hæklerier. 

67.7

Lücke Larsen, Lisbet 

Fine figurer af hobbyfilt
leLivre. 72 sider

Få inspiration og skabeloner til 

at lave dine egne figurer med få 

materialer.

76.8

Longhurst, Sophie

Papirblomster
Turbine. 144 sider

En grundig introduktion til 20 

smukke trin-for-trin-projekter.

76.8

Papirblomster  
med Almeja Space

Lindhardt og Ringhof. 269 sider

Femten fortolkninger af ægte 

blomster i tre forskellige svær-

hedsgrader.
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79.32

Klompelompe – krammedyr
People’s. 167 sider

10. del af Klompelompe

Strik dine egne nuttede krammedyr 

i Klompelompes strikkedesigns til 

de små.

79.32

Schwarz , Alexandra

Vores bedste hæklede  
venner for altid

Legind. 141 sider

22 kendte og elskede hæklede 

figurer fra film, tegneserier og 

computerspil gennem tiden. 

79.32

Crowther, Louise

Strikkede dukker
Turbine. 126 sider

Strikkeopskrifter på 12 forskellige 

dukker inkl. masser af tilbehør 

som tøj, tasker og hatte. 

MUSIK, KUNST OG 
LITTERATUR

77.33

Tag med i operaen
Muusmann. 331 sider

Operaguide, hvor Lotte Heise 

og Jørgen Hansen klæder både 

garvede opera-elskere og opera-

jomfruer godt på, med beskrivelser 

af  bl.a. Mozarts ’Figaros bryllup’ 

og Wagners ’Tannhäuser’.

78.914

Olesen, Jonas

Pionerer & outsidere
Multivers. 473 sider

Forfatteren sætter ord på den elek-

troniske musiks historie i Danmark 

i perioden fra 1928 til 1980. 

Her finder du fx så forskellige 

kunstnere som Tommy Seebach, 

Per Nørgaard, Fuzzy og Else Marie 

Pade.

81.2

Frankrigs store forfattere
Information. 226 sider

44 korte portrætter af et udvalg af 

fransk åndslivs hovedpersoner. Fra 

Rabelais til Houellebecq og Piketty.

99.4 Krøyer, P.S.

Krøyer og Paris
Skagens Kunstmuseer, Aarhus 

Universitetsforlag, Musée Marmottan Monet. 

322 sider

Få et fascinerende indblik i P.S. 

Krøyers imponerende kunstneriske 

udvikling og oplev en perlerække af 

Krøyers værker og betydningsfulde 

franske kunstværker.

99.4 Nagel, Ester

Tove og Ester
Mikrobe. 280 sider

Humoristisk og skarp brevveksling 

mellem forfatterne Tove Ditlevsen 

og Ester Nagel.

SPORT

79.66

Cuimard, Cyrille 

Tour de France bag kulisserne
Bobo. 240 sider

Følg en af de store sportsdirektører 

bag kulissen i den professionelle 

cykelsport.

79.66

Mørkøv, Michael

Min vej
Turbine. 344 sider

Om hvordan en af de ypperste 

hjælperyttere i den professio-

nelle cykelsport, Michael Mørkøv, 

hjælper diverse stjerner til sejre i 

den farlige slutspurt.

79.66

Vorm, Tonny

Tre uger i juli
Politiken. 255 sider

16 personlige anekdoter om Touren 

og livet som cykelrytter. 



21

79.71

Jensen, John

Faxe - den ramte jeg  
sgu lige i røven 

Lindhardt og Ringhof. 349 sider

Om John Faxe Jensens karriere 

som fodboldspiller, træner og 

assistenttræner. I Brøndby og på 

landsholdet.

79.73

Haahr Rasmussen, Anders

Da Frederik vandt Wimbledon
Momenta. 130 sider

Fortællingen om Frederik Løchte 

Nielsens overraskende sejr i 

herredouble ved Wimbledon i 2012 

sammen med makkeren Jonathan 

Marray.

HISTORIE

94.43

Skønhed og skræk
28B. 255 sider

Samtalebog mellem kollegerne 

danske Ulla Terkelsen og 

tyske Mirco Reimer-Elster om 

danskernes forhold til Tyskland, og 

tyskernes opfattelse af deres egen 

nation. 

94.7

Skytt, Lasse

Orbánland
Syddansk Universitetsforlag. 283 sider

Den danske journalist Lasse 

Skytts personlige og forfriskende 

fordomsfri beretning om Ungarns 

vej væk fra liberalt demokrati.

96.71

Holstein, Henrik

Hemmelige helte
mellemgaard. 188 sider

Findes de? Altså tyskere som hjalp 

danske jøder og modstandsfolk 

under anden verdenskrig? Ja, de 

gør, men de er desværre blevet 

ignoreret af historien, indtil nu.

99.1

Saugmann, Elisabeth

Ånden fra 68
mellemgaard. 171 sider

Jacob Ludvigsen, Jytte Abildstrøm, 

Leif Sylvester og andre personlig-

heder fra ungdomsoprøret i 1968 

fortæller om, hvad deres rolle 

var, og hvad det har betydet for 

deres liv. 

BIOGRAFIER OG 
ERINDRINGER

99.4 Alex Berthelsen, Zandra

Jeg er her jo. Kald mig  
aldrig Tønder-pigen igen

Lindhardt og Ringhof. 357 sider

Den ældste af døtrene i den 

modbydelige Tøndersag fortæller 

sin uafrystelige historie.

99.4 Dal, Niels Pedersen

Dal, Hans

Min far var fremmedarbejder  
i Hitlers tredje rige

Det Historiske Akademi. 211 sider

Personlig beretning om livet 

som dansk tysklandsarbejder fra 

1941-1945.

99.4 Gitte F

Trans, Kirsten

Hvad ingen så
Frydenlund. 150 sider

Gitte blev som barn groft omsorgs-

svigtet både i sin familie og senere 

af samfundet, og det vil hendes 

behandler nu have frem i lyset.

99.4 Jobbs, Steve

Du skal turde følge din intuition
Svane & Bilgrav. 70 sider

Steve Jobs' tale ved dimissionsce-

remonien på Stanford University i 

2005. Med udgangspunkt i sit eget 

liv fortæller Apple-grundlæggeren, 

som aldrig fuldførte en universi-

tetsuddannelse, hvad der i virke-

ligheden lærte ham det, han havde 

brug for.
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99.4 Thomsen, Alex

Kvist Christiansen, Thomas

Alex
Kvist Kommunikation. 592 sider

Spændende og fascinerende 

historie om Alex Thomsen fra 

Augustenborg og hans forældre, 

som med overmenneskelig styrke 

overlevede 10 år i Stalins berygtede 

Gulag-lejre.

99.4 Land, Stephanie

Maid
Memoris. 215 sider

Barsk, ærlig og gribende fortælling 

om fattigdom og nød på bunden 

af det amerikanske samfund, hvor 

Stephanie som enlig mor kæmper 

for at gøre det bedste for sin datter. 

Er filmatiseret og findes på Netflix.

99.4 Levy, Deborah

Ting jeg ikke vil vide
Vinter. 141 sider

En livskrise tvinger Deborah 

Levy i eksil på en ø, hvorfra hun 

reflekterer over sit liv, både som 

forfatter og kvinde. 

99.4 Manniche, Vibeke

I censurens skygge
Liva. 116 sider

Vibeke Manniche er en af 

Danmarks kendteste coronaskep-

tikere. Hun er udsat for censur af 

pressen, mener hun.

99.4 Petersen, Wilfred

Bundgård Christensen, Claus

Følg Wilfred!
Gyldendal. 398 sider

Portræt af Wilfred Petersen, 

der var en del af den nazistiske 

subkultur i mellemkrigsårenes 

Danmark og lederen af partiet 

NSP.

99.4 Tate, Christie

Gruppen
Svane & Bilgrav. 333 sider

Meget ærlig fortælling om forfat-

terens møde med en kontroversiel 

terapeut og en gruppeterapi, der 

ender med at blive hendes livs 

redning.

99.4 Tichenor, Liz

Den natmørke sø
Kristeligt Dagblad. 350 sider

Personlig beretning skrevet af 

den unge præst Liz Tichenor, der 

mister sin seks uger gamle søn.

99.4 Tolkien, J. R. R.

Clemmensen, Casper

Tolkien og det mytiske Jylland
Hovedland. 232 sider

Er der forbindelser mellem 

Tolkiens storværk ’Ringenes 

Herre’, danske myter og dansk 

jernalderhistorie? Det mener histo-

rikeren Casper Clemmensen.

99.4 Aakjær, Shahin

Tolkien og det mytiske Jylland – 
kan man bortføre sin egen søn?

Fabelagtigt. 406 sider

Shahin er otte år gammel, da 

hans iranske far tager ham med til 

Iran og beholder ham der i to år. 

I bogen undersøger Shahin, hvad 

der egentlig skete.

E-BØGER FRA E-REOLEN

Se på dit biblioteks hjemmeside, 

hvor mange e-bøger du kan låne 

hver måned.

Koppel, Anders

Annas sang
Gyldendal

Som eneste pige i den jødiske 

familie Koppelman er Hannah oppe 

imod stærke traditioner. Jødisk 

slægtshistorie fortalt gennem 

næsten hundrede år. 

Leine, Kim

Karolines kærlighed
Gyldendal

Under en udstationering i Moskva 

i 2013 forelsker sprogoffice-

ren Karoline sig i den mystiske 

russer Mikhail Petrov, der lover at 

kickstarte hendes politiske karriere 

hjemme i Danmark.
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SPIL

79.41

Gran Turismo 7
Sony Interactive Entertainment Europe.2022

Playstation

Om du er til James Bond 

klassikere som Aston Martin DB5 

'64 eller du er mere til Tokyo Drift's 

Nissan Silvia S15, så har Gran 

Turismo 7 massevis af smukke og 

hurtige biler at vælge imellem. 

79.41

Tour de France 2022
Nacon. 2022

Playstation 5 og XBox series X

Snup den gule førertrøje for 

næsen af dine konkurrenter i årets 

officielle Tour de France-spil. 

Valpy, Fiona

Sanglærkens hemmelighed
Cicero

Lexie Gordon vender tilbage til den 

lille havneby efter moderen Floras 

død. Men hvorfor føles byen ikke 

som hjem og hvorfor opfører alle 

sig så sært? En roman om mødre 

og døtre, krig, hemmeligheder og 

kærlighed. 

FILM PÅ DVD

Skyggen i mit øje
SF Studios. 98 min.

Instruktør: Ole Bornedal

København, 1945. Englænderne 

planlægger at bombe Shellhuset. 

Det bliver starten på en kæde af 

tragiske hændelser.

Parallelle mødre
Scanbox Entertainment. 117 min.

Instruktør: Pedro Almodóvar

Ana og Janis mødes på 

fødegangen, da de begge venter 

deres første barn. Moderskabet 

knytter dem tæt sammen, men 

livet vil det anderledes og Janis 

søgen efter svar truer med at 

ændre deres liv for altid. 

Motherly
Soul Media, Take One. 77 min.

Instruktør: Craig David Wallace

Den enlige mor, Kate, bor med sin 

ni-årige datter, Beth, langt ude på 

landet. En dag invaderes deres hus 

af et hævngerrigt par, som mener, 

at Kate er ansvarlig for deres 

datters død. For elskere af nerve-

pirrende og overraskende thrillere.

FILM FRA 
FILMSTRIBEN

Se på dit biblioteks hjemmeside, 

hvor mange film du kan låne hver 

måned.

Frøken Frimans krig
SVT Drama

Sæson 4

Svensk successerie om Dagmar 

Friman, der kæmper for 

kvindernes forhold i starten af 

1900-tallet. 

Margrete den første
SF Film. 116 min.

Dansk storfilm om en af dan-

markshistoriens mere oversete 

skikkelser, dronning Margrete I. 

Med bl.a. Trine Dyrholm.

Kupé nr. 6
Filmbazar. 107 min.

På en togtur i Rusland skal Laura 

dele kupé med en minearbejder. 

Han drikker, er nærgående og 

grov, og Laura væmmes ved ham. 

Men mødet med Ljoha er en 

øjenåbner for Laura. Baseret på en 

roman af Rosa Liksom.
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