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DANSKE ROMANER

Daugbjerg, Rasmus

Trold
Gutkind. 122 sider

En trold bor i skoven. Hendes 

skæbne er bundet til jorden, og 

når menneskene fra byen gør 

naturen fortræd, må trolden 

straffe dem. En fantasifuld roman 

om menneskets forbindelse med 

naturen og det åndelige.

Jensen, Claus Stensgaard

Vogteren af det 7. segl
Hakon Holm Publishing. 432 sider

Året er 1362. Byen Rungholt 

rammes af en flodbølge, som 

kun to kvinder og præsten 

overlever. Det bliver starten på en 

spændende rejse for kvinderne på 

mission for paven sammen med 

kongen, Valdemar Atterdag.

Nielsen, Flemming Chr.

Guds maskingevær  
- optegnelser af en  
endnu-ikke-præst

Det Poetiske Bureau. 145 sider

En mand går med tanker om at 

blive præst i den danske folkekirke 

og det store spørgsmål bliver, 

hvordan man forener kristendom-

men og humanismen?

Nilsson, Ida

Ønskebørn og horeunger
Skriveforlaget. 250 sider

Slægts- og kvindehistorie fortalt 

gennem tre generationer fra 1895 

til 2018. Fra det fattige svenske 

landbrugssamfund til nutidens 

danske velfærdssamfund.

Olsen, Anne-Marie Vedsø

Vølvens vej - Misteltenen
Lindhardt og Ringhof. 403 sider

2. del af Vølvens vej

Andet bind i en storslået episk 

fortælling om den unge vølve-

kvinde Snehild Gråulv og hendes 

rejse mod magtens tinde, runekraft 

og gudernes gunst i jernalderens 

Danmark.

Ringhof, Lise

Det er de unge som forsvinder
Gutkind. 557 sider

3. del af Brinch-trilogien

I familien Brinch gør de unge i 

København og Svendborg oprør og 

vil ikke leve som deres fortravlede 

og overfladiske forældre. Det 

kommer til et brud, som kun 

måske kan heles. Sidste og selv-

stændige bind i "Brinch-trilogien", 

som tilsammen dækker årene 

1900-2015.

Schou, Dorte

Det her er Balkan - I kommer 
aldrig til at forstå det

Gladiator. 345 sider

Roman om bulgarske Petjas 

rodløse og slidsomme tilværelse 

fra barndom til moden alder, 

hvor hun kæmper for overlevelse, 

familien og for at give sin søn et 

lykkeligere liv.

Sigersted, Fie Frydendal

Vener
Gyldendal. 331 sider

Fire generationer af kvinder lever 

i Nordsjælland fra slutningen af 

1800-tallet til nu. Fælles for dem 

er det svære i at efterleve tidens 

normer, når deres følelser og tilbø-

jeligheder går i andre retninger.

UDENLANDSKE 
ROMANER

Baltasar, Eva

Permafrost
Sisyfos. 131 sider

Intens roman om en yngre spansk 

kvindes appetit på andre kvinder, 

sex med dem og på livet i alminde-

lighed. Samtidig er hun selvmords-

truet og panisk angst for sygdom.
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Bjella, Stein Torleif

Fiskehuset
Turbine. 156 sider

Jon og hans onkel Ivar tilbringer en 

uge sammen ved søen Storsenn, 

så Jon kan blive oplært i fiskeri og 

familiens forpligtelser.

Colgan, Jenny

Alt der glimter
Flamingo. 319 sider

Den 27-årige it-girl, Sophie 

Chesterton, har det hele. Men en 

dag har hun pludselig ikke længere 

adgang til faderens formue og 

må flytte ind i en faldefærdig 

bygning sammen med 4 uhumske 

roommates. Hvordan skal hun 

kunne klare sig i det virkelige liv?

Del Amo, Jean-Baptiste

Sønnen
Gutkind. 253 sider

Efter flere års fravær dukker en 

far op igen. Han tager sin lille 

familie med ud til en isoleret hytte 

i bjergene, hvor han langsomt 

synker dybt ned i et nedarvet 

vanvid. En dyster og lyrisk historie 

om fædre, sønner og en brutal arv.

Evaristo, Bernardine

Mr. Loverman
Gad. 301 sider

Den caribiske emigrant Barry 

lever et dobbeltliv i London 

som henholdsvis ægtemand, 

far og bedstefar og som skjult 

homoseksuel med sin gamle ven 

og elsker Morris. Tør han "springe 

ud" i al offentlighed efter en 

tilværelse fyldt med hemmelig-

heder?

Jón Kalman Stefánsson

Dit fravær er mørke
Batzer. 569 sider

Islandsk familiesaga, hvor fortid 

og nutid væves sammen af en 

fortæller med hukommelsestab.

Lebedev, Sergej

En perfekt gift
Palomar. 252 sider

Efter at have levet som afhopper 

i mange år bliver russeren Kalitin 

opsporet og forsøgt dræbt af den 

russiske efterretningstjeneste. 

Kalitin udviklede i sin tid en yderst 

farlig gift, og det er selv samme 

gift, der måske vil blive hans 

endeligt.

Leilani, Raven

Glød
Grønningen 1. 285 sider

Edie er en ung sort kvinde i 

20'erne, som arbejder på et forlag 

og har oparbejdet et distanceret 

blik på sit eget liv. Da hun indleder 

et forhold til en gift hvid mand, 

ripper det op i bristede drømme og 

håb for fremtiden.

Lockwood, Patricia

Ingen taler om det
Falco. 237 sider

En kvindelig influencer rejser rundt 

i verden for at møde sine fans. 

Hendes liv ændres fundamentalt, 

da hendes niece fødes med en 

alvorlig sygdom.

Meruane, Lina

Blod i øjet
Aurora Boreal. 198 sider

Da Lina bukker sig ned efter 

sin insulinsprøjte, forårsager 

bevægelsen en blødning i hendes 

øjne. Som diabetiker var hun 

advaret, men alligevel ændres 

hendes tilværelse på et sekund. Et 

originalt og moderne værk.

Oloixarac, Pola

Mona
Grif. 188 sider

Velskrevet, satirisk og fandeni-

voldsk roman om forfatteren Mona, 

der tager til Sverige efter at være 

blevet nomineret til Basske Wortz-

prisen.
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Popov, Alek

Hundene flyver lavt
Jensen & Dalgaard. 356 sider

Satirisk og til tider syret roman om 

det bulgarske brødrepar Ned og 

Angel, der lever to forskellige liv i 

New York.

Simsion, Graeme

Rosie-effekten
North Publishing. 415 sider

2. del af Rosie

Don og Rosie lever et roligt og 

velorganiseret liv i New York, indtil 

Rosie opdager, at hun er gravid. 

Der bliver nu vendt op og ned 

på Dons tilværelse, for hvordan 

forbereder man sig på det uforud-

sigelige, nemlig forældrerollen?

Teige, Trude

Morfar åndede med havet
Alpha. 399 sider

2. del af Mormor dansede i regnen

Konrad og Sverre er unge norske 

sømænd, som i 1943 ender i 

en japansk fangelejr i Java. Det 

samme gør norske Sigrid, der 

arbejder som sygeplejerske. 

Konrad og Sigrid forelsker sig i 

hinanden, men vil de overleve tiden 

i fangelejren, og vil de nogensinde 

se Norge og deres kære igen?

Ullmann, Linn

Pige, 1983
Gyldendal. 270 sider

En 16-årig pige rejser til Paris. Da 

hun farer vild i byen, søger hun 

hjælp hos den 30 år ældre "A", og 

de indleder et seksuelt forhold.

Winman, Sarah

Den italienske arv
Hr. Ferdinand. 477 sider

En uventet arv bringer Ulysses 

Temper tilbage til Firenze og en 

uforløst længsel fra tiden som 

soldat under 2. verdenskrig. En 

sanselig og storslået hyldest til 

livet, venskaber, kærligheden og 

kunsten.

DANSKE KRIMIER OG 
SPÆNDINGSROMANER

Agger, Katinka

Du ved ingenting om døden
Grønningen 1. 413 sider

En mystisk, rig pige og et bør-

nehjemsbarn bliver venner, da 

han bliver installeret som hendes 

selskab på godset Arnefeld. De 

skilles ad under dramatiske 

omstændigheder og mødes først 

igen som voksne i 1944. Kan de 

genoptage relationen - nu hvor 

også en verdenskrig står i vejen?

Gammelgaard Madsen, Inger

Stemmen fra jorden
Saga. 273 sider

Den 7-årige Lilly Danielsen kommer 

ikke hjem, selv om hun kun lige er 

ude på villavejen og gå tur med sin 

hund. Hun havde skændtes med 

sin storebror, men hvor er Lilly og 

hunden blevet af? Spændende krimi 

der fanger læseren fra start til slut.

Grebe, Camilla

Velkommen til Evigheden
Lindhardt og Ringhof. 450 sider

6. del af Når isen brister

I forbindelse med et brutalt 

knivmord mistænkes den tilsyne-

ladende ulastelige forlagsredaktør 

Lykke Andersen pludselig for forbry-

delsen. Hvad skete der egentlig på 

familiens idylliske gård, Evigheden, 

i hjertet af Sörmland? Og er der 

forskel på retfærdighed og sandhed?

Jürgensen, Dennis

Bloddue
Politiken. 381 sider

2. del af krimiserien om Teit & Lehmann

Tre spektakulære mord i det 

nordlige Tyskland får det umage 

makkerpar Teit og Lehmann fra det 

danske og det tyske politi på banen 

igen. Sagen er grim og peger i flere 

retninger, især mod Østtyskland i 

1960'erne og Stasi.
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Petri, Lotte

Specialisten
People's. 373 sider

Fundet af en kvindetorso i 

Fælledparken bliver starten på en 

bestialsk sag for efterforsker Sissel 

Jæger og retsmediciner Harald 

Sejersen. Da endnu et skamferet 

kvindelig dukker op, står det klart, 

at en udspekuleret seriemorder 

er løs.

Remar, Morten

Mestermanden
Superlux. 325 sider

Tredje del i Fink-serien

En kendt advokat bliver fundet 

halshugget i Viborg og snart efter 

yderligere en person. Politiet 

arbejder på højtryk, og en free-

lancejournalist lever livet farligt, 

mens han dækker sagen for 

avisen.

UDENLANDSKE 
KRIMIER OG 
SPÆNDINGSROMANER

Archer, Jeffrey

Over mit lig
Lindhardt og Ringhof. 311 sider

4. del af Warwick-serien

Er kunstsamleren Miles Faulkner 

virkelig død, eller har han en mere 

udspekuleret plan? Det er det 

spørgsmål vicekriminalkommis-

sær William Warwick må opklare 

samtidig med at hans team 

arbejder med en række henlagt 

sager.

Child, Lee

Syndebuk
Jentas. 464 sider

En Jack Reacher-thriller

I en lille by i Mississippi bliver en 

række unge smukke kvinder dræbt. 

Alt peger på en bestemt soldat fra 

byens militærbase som gernings-

mand, men sagen bliver dysset 

ned. Den tidligere elitesoldat Jack 

Reacher bliver tilkaldt, og tingene 

tager for alvor fart.

Cleeves, Ann

Hejrens skrig
Gad. 381 sider

2. del af North Devon-krimiserien

Atmosfærefyldt krimi fra North 

Devon, hvor en række spektakulæ-

re mord foruroliger lokalbefolknin-

gen og sætter politiet på arbejde.

Griffiths, Elly

Ekspert i mord
Gad. 355 sider

2. del af Krimiserien med Harbinder 
Kaur

Da den 90-årige mordekspert 

Peggy Smith findes død af hjem-

mehjælperen Natalka, får hun 

mistanke om at Peggy blev myrdet. 

Hun kontakter derfor vicekriminal-

kommissær Harbinder Kaur.

Holt, Anne

Det ellevte manuskript
Modtryk. 408 sider

11. del af Krimiserien med Hanne 
Wilhelmsen

Hanne Wilhelmsen er for længst 

pensioneret fra politiet i Oslo, 

men bliver opsøgt for at hjælpe 

med en drabssag og et forsvundet 

manuskript. Hun gider ikke rigtig, 

men tingene tager fart. Hanne 

kan dårligt trække sig, og det kan 

læsere af gode nordiske krimier 

heller ikke.

Jansson, Anna

Lad døden sove
People's. 316 sider

3. del af serien om Maria Wern

Et selvmord og et mord, der har 

forbindelse til en fertilitetsklinik, 

udløser en intens politiefterforsk-

ning for Maria Wern.
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Kernick, Simon

Sidste minut
Jentas. 360 sider

7. del af krimiserien om Tina Boyd

Matt har mistet hukommelsen 

efter et biluheld og befinder sig i 

et hus, han ikke kender. Han bliver 

passet af en kvinde, der siger, hun 

er hans søster. Men Matt begynder 

at få flashbacks med grusomme 

detaljer. Hvem er han, og hvad er 

det, han husker?

Läckberg, Camilla

Kult
People's. 696 sider

2. del af Krimiserien med Mina Dabiri og 
Vincent Walder

En lille drengs forsvinden sætter 

det svenske politi på en hård 

opgave. Mentalist Vincent Walder 

bliver inddraget i sagen, og leder 

Mina Dabiri og efterforsknings-

teamet på sporet af en gådefuld 

organisation. Tiden er knap, da 

endnu et barn forsvinder.

Manzini, Antonio

Det var i maj
Arvids. 326 sider

4. del af krimiserien om Rocco 
Schiavone

Veloplagt italiensk krimi med poli-

tiopdageren Rocco Schiavone, der 

både skal opklare et muligt atten-

tatforsøg på ham selv, samt udrede 

et større kriminelt netværk blandt 

ejendomsspekulanter i den nord-

italienske skisportsby Aosta.

May, Peter

Sorthuset
Gyldendal. 401 sider

1. del af Lewis-trilogien

En ondskabsfuld mand bliver 

dræbt på Hebriderne. Motiver 

er der nok af, men hvem gjorde 

det? En politimand, der forlod øen 

for mange år siden, bliver sat på 

sagen, og det bliver en smertefuld 

tilbagevenden til en hård opvækst. 

En atmosfærefyldt krimi, der gør et 

uudsletteligt indtryk.

Molloy, Aimee

Grænseløs beundring
Falco. 310 sider

Psykologen Sam og hans kone 

Annie er flyttet hjem til Sams 

fødeby, hvor han starter praksis 

og hun arbejder på det lokale 

universitet. Alt virker godt, lige 

indtil den aften hvor Sam ikke 

kommer hjem fra arbejde.

Smith, Wilbur A.

Tigerens øje
Lindhardt og Ringhof. 337 sider

En forhenværende gangster lever 

fredeligt på en stillehavsø, indtil 

han indblandes i en voldsom jagt 

efter en skat på havets bund.

KÆRLIGHED OG 
UNDERHOLDNING

Armas, Elena

Den spanske kærlighedsaffære
North Publishing. 465 sider

Catalina er kommet til at fortælle 

sin store spanske familie, at hun 

tager sin kæreste med fra New York 

til søsterens bryllup i Spanien. Men 

hun har faktisk ingen kæreste, kun 

en frygteligt irriterende kollega.

Callihan, Kristen

Kære nemesis
Flamingo. 531 sider

1. del af Californiske drømme

Delilah havde håbet, at hun aldrig 

skulle have kontakt med Macon 

igen efter highschool. Men da 

hendes søster stjæler et værdifuldt 

arvestykke fra Macon, vil Delilah 

gøre hvad som helst for at undgå, 

at Macon politianmelder hende.
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Davidsson, Camilla

En storm før juletid
Palatium. 311 sider

Sidste år var Alice fremadstormen-

de redaktør, men denne jul er hun 

arbejdsløs, ensom og deprimeret. 

Lige indtil hun møder underboen 

Marguerite, pigen Poppy og den 

tidligere krimiforfatter Samuel.

Guillory, Jasmine

Før brylluppet
Palatium. 336 sider

Maddies bedste veninde, Alexa, 

skal snart giftes og Maddie skal 

selvfølgelig være brudepige. Eneste 

problem er, at Alexas bedste ven, 

Theo, også skal være med. For 

Maddie og Theo kan virkelig ikke 

lide hinanden.

Hamberg, Emma

Je m'appelle Agneta
Aronsen. 398 sider

Børnene er flyttet hjemmefra, 

og Agnetas mand har kastet sig 

frådende over den sunde livsstil. 

Men hvad vil 49-årige Agneta 

egentlig selv have ud af sit liv? 

Impulsivt forlader hun Sverige 

og sit faste job i Trafikstyrelsen. 

Eventyret i Provence kalder.

Jio, Sarah

Kærlig hilsen fra London
Gad. 423 sider

En romantisk feel good-roman om 

bibliotekaren Valentina, der arver 

en lejlighed og en boghandel i 

Primrose Hill i London.

Mansell, Jill

Mød mig ved Beachcomber Bay
North Audio. 436 sider

Livet går sin vante gang i den lille 

badeby St Carys, hvor Clemency, 

Ronan og Marina bor, men under 

overfladen er der hemmeligheder. 

Hemmeligheder, der før eller siden 

kommer for en dag.

Mansell, Jill

Og nu er du tilbage
North Audio. 415 sider

Som unge var Didi og Shay sikre 

på, at de skulle være sammen for 

evigt. Men Shays fars kriminelle 

baggrund og Didis rige familie, 

kom imellem dem. 13 år senere 

mødes de tilfældigt igen, mon 

kærligheden stadig har en chance?

Matthews, Carole

Papirhjerter og sommerkys
People's. 431 sider

Christie Chapman er alene med sin 

teenagesøn, Finn. Det er hårdt at 

pendle til London hver dag, Finn er 

altid træt og Christie får ikke brugt 

nok tid på sin hobby med at lave 

kort og andre papirhåndværk. Men 

hvad skal hun gøre?

Matthews, Carole

Solskinsdage og sommervind
People's. 345 sider

Jodie søger tilflugt på Isle of 

Wight, da for mange ting i hendes 

liv krakelerer. Kan nye venner og 

charmerende bekendtskaber give 

hende styrken til at tage magten 

tilbage?

Patrick, Phaedra

Kærlighedsbroens  
hemmelighed

Zara. 351 sider

Enkemanden Mitchell vil gøre alt 

for at være en stabil far for sin 

9-årige datter, Poppy. Mitchells 

lidt triste job går ud på at fjerne 

kærestepars hængelåse fra en af 

byens broer. Men da han redder en 

kvinde, som er faldet ud fra broen, 

forandres hans liv for altid.

Snow, Suzanne

Roses have
People's. 266 sider

Anden del af Thorndale-serien

Havearkitekten Flora besøger en 

lille skotsk ø med sine veninder. Her 

bliver hun udfordret til at invitere 

den lokale Mac med til venindens 

bryllup. Mac vil gerne have Floras 

hjælp med en sjælden, men uplejet 

have. Men vil han mere end det?
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YOUNG ADULT

Welch, Jenna Evans

Love & luck  
- en guide for knuste hjerter

Politiken. 332 sider

2. del af Love & gelato

Kan en rejse til Irland virkelig 

hele et knust hjerte? 16-årige 

Addie prøver at glemme alt det 

frygtelige, og derfor er et roadtrip 

med hendes bror Ian (som hun er 

uvenner med) og hans irske ven 

Rowan (som har søde øjne) ikke 

lige sagen.

TEGNESERIER

Beautemps, André

Michael Logan  
- skatten + den ubudne gæst

Fabel. 26 sider

To actionfyldte historier med 

Stillehavspiloten Michael Logan 

der bliver rodet ind i nye eventyr 

- for alle, der holder af heltefortæl-

linger og eksotiske miljøer.

Bitsch, Thit

Den lille djævel - En fortælling 
om Alexandre Dumas' barndom

Cobolt. 70 sider

Graphic novel om forfatteren 

Alexandres Dumas' første år i livet, 

og om hvordan hans bemærkelses-

værdige forældre mødte hinanden.

Breuning, Mik

3 års vinter
Fabel. 50 sider

Tegneserie der fortæller den sande 

men myteomspundne historie 

om skibene Erebus og Terror, 

der i 1845 drager ud for at finde 

Nordvestpassagen, men forsvinder 

i den arktiske kulde.

Duchâteau, A. P.

Allan Falk 1970-1971 - 
Djævelens kumpaner,  
Allan Falk udfordrer bødlerne, 
Allan Falk og varulvene

Zoom. 188 sider

Allan Falk jages af den udspekule-

rede skurk Bødlen.

Fjølvar, Anders

Satankulten på Anholt
Afkom. 110 sider

Unge og voksne tegneserielæ-

sere får her 11 gruopvækkende 

historier om Satans agt og magt 

i menneskenes liv. Her er både 

okkulte riter og klager over "De 

satans boligpriser".

Horikoshi, Kohei 

My hero academia  
- Gå amok, din forbandede nørd

Faraos Manga. 196 sider

Følg med i hvordan det går Izuku 

Midoriya på Hero Academia med 

undervisning og kampe i denne 

spændende mangategneserie.

My hero academia  
- Izuku Midoriya - oprindelse

Faraos Manga. 187 sider

Tag med Izuku Midoriya på Hero 

Academia og få hans baggrundshi-

storie i denne spændende manga-

tegneserie.
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McBride, Clifford

Napoleon og Onkel Ib
Fabel. 40 sider

Humoristisk tegneserie fra 

1940'erne om den frække hund 

Napoleon og dens uheldige ejer 

Onkel Ib. De kommer hele tiden 

galt afsted på deres rejser rundt i 

de amerikanske landskaber.

Midthun, Arild

Embla - kampen for fremtiden
Turbine. 61 sider

Karrierekvinden Emblas liv 

forandres brat, efter hun udsættes 

for et overfald i New York, og efter-

følgende stiller hun sig spørgsmål 

om verdens klimafremtid. Album 

skabt i et samarbejde mellem en 

klimaforsker og en tegneserie-

skaber.

Millar, Mark

Civil war
Fahrenheit. 200 sider

I en skelsættende og vigtig historie 

fra Marvel-universet, brydes 

heltene op i en krig, med Iron 

Man på den ene side og Captain 

America på den anden. Et smukt 

fortalt brag af en superhelteteg-

neserie.

DIGTE

Broby-Johansen, Rudolf

Blod - expressionære digte  
- 1922-2022

Æther. 43 sider

R. Broby-Johansens ekspressionisti-

ske, samfundskritiske digtsamling, 

som blev beslaglagt af politiet for 

usædelighed. Digtene efterfølges af 

anklageskrift, Brobys forsvarstale 

og Thomas Hvid Kromanns artikel 

"Ekspressionismen på anklage-

bænken".

Ikkyu

Skeletterne og et digtudvalg
Det Poetiske Bureau. 115 sider

Et udvalg af enkle, smukke og ofte 

tabubrydende digte af den japanske 

zenbuddhistiske munk Ikkyu Sojun, 

der var en mester i at afkode sin 

omverden og skubbe etablisse-

mentet ned fra piedestalen.

Paludan, Tine

Gennem hullet i min ryg
Mellemting. 113 sider

Digte med vilde billeddannelser om 

identitet, køn og sprog.

Petersen, Arne Herløv

Dryp - kortdigte 1962-2022
Det Poetiske Bureau. 247 sider

Et udvalg af Arne Herløv Petersens 

bedste kortdigte. Til læsere af 

stemningsfuld naturpoesi med et 

strejf af haiku.

Poulsen, Peter

Sæbebobler
Lindhardt og Ringhof. 99 sider

Digte om de store og små mærk-

værdigheder i tilværelsen. Digtene 

serveres med lun humor og en 

skarp pen, der gør det vanskeligt 

ikke at trække på smilebåndet. Der 

er også samfundskritiske, efter-

tænksomme digte med samme 

humor og skarphed.

Thór Stefánsson

Refleksioner=Speglanir
Det Poetiske Bureau. 179 sider

Islandske digte med betragtninger 

over livet og menneskenaturen. Til 

læsere af klassisk poesi med et 

strejf af humor.

NOVELLER

Abd-el Dayem, Pernille

Omsorgsdage
Gyldendal. 184 sider

Noveller om forskellige 

mennesker, som alle er forbundet 

på en eller anden måde. De er 

ensomme, men sjældent alene.
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Ditlevsen, Tove

Den onde lykke  
- og andre noveller

Gyldendal. 228 sider

Her samles to af Tove Ditlevsens 

novellesamlinger for første gang. 

Et af de primære temaer er 

kvinders afhængighed af mænd.

Hovmand, Peter

Fortællinger  
fra Fremmedlegionen

Patagonien. 110 sider

Moderne, danske noveller, som 

kredser om livet i Fremmedlegionen.

Jackson, Shirley

Lotteriet og andre noveller
Alhambra. 343 sider

20 udvalgte fortællinger af Shirley 

Jackson. Fælles for novellerne er 

udforskningen af den menneske-

lige psykologi.

KLASSIKERE

Jensen, Johannes V.

Dr. Renaults fristelser
Lindhardt og Ringhof. 206 sider

Dr. Renault ligger for døden. Men 

mens andre døende beretter om 

livet, der passerer revy kort før 

det sidste åndedræt, oplever Dr. 

Renault noget andet. Det sidste 

han tænker på er en enkelt isoleret 

episode. En oplevelse, der har 

ligget i glemsel i mere end fyrre år.

Jensen, Johannes V.

Gudrun
Lindhardt og Ringhof. 210 sider

Gudrun er 19 år, kontorist og 

privatsekretær i et stort bilfirma i 

København, og hun er eftertragtet 

af både barndomsvennen Manne, 

hendes gifte chef og den rige, 

amerikanske bilfabrikant Roscoe.

TRO OG TANKER

04.6

Aakjær, Jeppe

Gjødning ved kulturens rod
Jenle. 108 sider

Denne tekstmosaik viser fortrinsvis 

sider af Jeppe Aakjærs i bred 

forstand politiske og i høj grad 

polemiske virke. De anvendte 

citater er hentet i artikler fra hans 

hånd gennem mange år og fra de 

mange foredrag og taler, han holdt 

rundt i landet som populær fore-

dragsholder.

04.61

Frederiksen, Lise Lotte

Mit kvarter
Anglomania. 71 sider

Skrevet af tre kvinder på forskellige 

stadier i deres liv, hvor begrebet 

mit kvarter har flere betydninger. 

Nogle af teksterne er "virkelige", 

andre er mere fiktive.

13.15

Brinkmann, Svend

Tænk - til forsvar  
for et tankefuldt liv

Gyldendal. 191 sider

Ud fra den tese at menneskets liv 

kan beriges ved at tænke mere, 

sætter Svend Brinkmann fokus på 

vigtigheden af de dvælende tanker.

13.9

Peters, William J.

Ved himlens dør
Borgen. 309 sider

Beretninger om usædvanlige 

oplevelser i forbindelse med en 

anden persons død, også kaldet 

delte dødsoplevelser.

14.1

Cheung, Theresa

Astrologi - en moderne guide  
til det kosmiske

Turbine. 176 sider

50 astrologiske løsninger til at 

åbne for din selvbevidsthed, blive 

synkroniseret med universet og 

hermed blive den bedste udgave 

af dig selv.
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30.177

Srinivasan, Amia

Retten til sex - essays
Gutkind. 285 sider

Essays, der bringer vigtige og 

vægtige vinkler på sex som et 

politisk fænomen, i en verden hvor 

voldtægt, racisme og internet-

pornografi blander sig og udløber 

fra de magtstrukturer, man ser 

udfoldet i fx pædagogik, straf, pro-

stitution og statsapparat.

SAMFUND OG POLITIK

30.256

Bendtsen, Johan Varning

Det svenske eksperiment  
- mellem foregangsland og 
skræmmebillede

Gad. 311 sider

Sverige har i mange år stået 

som et internationalt fyrtårn for 

humanistiske samfundsværdier, 

men har nu store udfordringer 

med parallelsamfund, kriminalitet 

og ulighed. Der stilles skarpt på 

Sveriges forandringer.

30.26

Andersen, Lene Rachel m. fl.

På vejen mod  
et balancesamfund

FlereVedMere. 152 sider

Debatantologi, hvor folk fra partiet 

Alternativet og folk uden for partiet 

kalder på en nødvendig grundlæg-

gende bæredygtig omstilling af 

samfundet. Her er bud på, hvordan 

vi fx skifter vækst og fokus på 

BNP ud som styringsredskaber, 

og sætter bæredygtighed overalt i 

højsædet.

32.1

Mintzberg, Henry

Rebalancering af samfundet - 
radikal fornyelse, der sprænger 
rammerne for venstre, højre og 
midten.

Content Publishing. 193 sider

Henry Mintzberg giver en 

forståelse af årsagerne til vores 

samfunds politiske og økonomiske 

krise. Han giver en strategi til at 

rebalancere samfundet og forny 

kapitalismen og demokratiet.

32.26

Køber, Jesper Vestermark

Det lille systemskifte
Aarhus Universitetsforlag. 100 sider

I denne del af serien "100 

danmarkshistorier" formidles 

daværende statsminister Anders 

Fogh Rasmussens kulturkamp 

mod smagsdommere og ekspert-

tyranni, hvilket varslede en stor 

ændring i det danske velfærds-

samfund. For historisk og politisk 

interesserede.

32.79

Pedersen, Morten Bønke

Hvad vil vi med  
Europas fremtid?

DEO. 54 sider

Kort og lettilgængelig bog om 

resultaterne af en europæisk frem-

tidskonference holdt i foråret 2022.

33.9

Brochmann, Grete m. fl.

Velfærdsstat og befolkning i 
Danmark, Storbritannien og 
Tyskland - træk af udviklingen 
siden 1960'erne

Gyldendal. 379 sider

Tal og fakta på udviklingen og den 

nuværende status på velfærds-

staten i Danmark, Storbritannien 

og Tyskland, baseret på statistik-

ker fra hjemmelivet og arbejds-

markedet. Sundhed, indvandring, 

indkomster, beskæftigelse og 

en lang række andre emner 

gennemgås og perspektiveres.

90.1

Svanholm, Steen

Konspirationsteoretikere  
- typer, trin, terror

Artbeat. 64 sider

Hvad kendetegner konspirations-

teoretikere? Bogen kan læses af 

alle med interesse for ophavet til 

fake news og konspirationsteorier, 

og den vil være velegnet til udar-

bejdelse af opgaver på gymnasialt 

niveau og op.
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ANDRE STEDER 
PÅ KLODEN

47.97 Sankt Petersborg

Bach, Niels

Svetlanas verden  
- en vinterrejse  
til Sankt Petersborg

Lindhardt og Ringhof. 220 sider

Fra en rejse til Sankt Petersborg 

omkring årsskiftet 1994/95 skildrer 

forfatteren en russisk kunstner-

venindes liv i hverdag og fest, samt 

giver et billede af det russiske 

samfund og dets urimeligheder og 

dagligdags problemer for borgerne.

99.4 Rosengren, Brian

Rosengren, Brian

I Grønland hviler mit hjerte  
- en dansk politibetjents  
beretninger fra livet i Grønland 
på godt og ondt

Mikro. 137 sider

Hyggelige historier om forfatterens 

oplevelser, på godt og ondt, i de 15 

år han arbejdede ved Grønlands 

Politi. Til læsere med interesse for 

hverdagsliv i Grønland.

KLIMA-MILJØ-NATUR

46.4 Anholt

Michaelsen, Kim Fleischer

Anholt
Ted. 100 sider

Fotografier af natur og fugle på 

Anholt.

46.4 Trækstien

Wolter, Nicole

Gudenåen - Trækstien  
- Silkeborg-Randers

Dear Nature. 223 sider

En vandreguide med sanselige 

beskrivelser af naturen og 

historiske blik tilbage i tiden. For 

alle vandrere og naturelskere.

50.26

Manstrup, Bjarne

Naturen set fra Samsø  
- landskaber og natursyn  
i forandring

Turbine. 348 sider

Spændende og aktuel bog om 

Samsøs natur, der samtidig 

sætter fokus på et af tidens store 

spørgsmål, nemlig hvordan vi 

mennesker påvirker naturen, både 

lokalt og globalt.

55.64 Faxe

Milàn, Jesper m. fl.

Fossiler i Faxe Kalkbrud
Geomuseum Faxe. 106 sider

Guide til de mange fossiler, der 

findes i Faxe Kalkbrud. Guiden 

giver et billede af det dyreliv, som 

har hersket på koral- og bryozo-

bankerne for mere end 63 millioner 

år siden.

63.51

Andersen, Per Hundevad m. fl.

Japanske haver i Danmark
Foreningen Japanske Haver. 199 sider

Om japanske haver og hvordan 

man omdanner sin have efter 

japanske principper til en rolig 

og harmonisk oase med grønne 

planter, vand og sten.

63.56

Pedersen, Henrik

Palmer i haven
A5. 228 sider

Kan det lade sig gøre at dyrke 

palmer i danske haver? Ja, det kan 

det og denne håndbog guider dig 

på vej med gode tips om arter og 

dyrkning.

79.69

Hede, Jesper

Bushcrafthåndværk
Muusmann. 236 sider

Praktisk felthåndbog til det 

primitive friluftsliv, bushcraft og 

brug af gamle håndværksfærdig-

heder. For alle, der udover at læse 

om naturen også gerne vil leve 

i den.

KÆLEDYR

63.66

Lewis, Jo

Hvad tænker din kat? - Forstå 
din kat og giv den et godt liv

Atelier. 192 sider

Hvad betyder det, når din kat gør 

det, den gør? Hvordan kan du lære 

at forstå kattens signaler? Hvordan 

kan du give din kat et godt katteliv?
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JOB OG LEDELSE

35

Thøgersen, Ditte

Ledelse af offentlig innovation  
- organisering, praksis  
og værdiskabelse

Samfundslitteratur. 305 sider

Præsenterer indsigter fra 19 

forskere og innovationseksper-

ter, om hvordan medarbejdere 

og ledere i den offentlige sektor 

forstår og løser de komplekse 

problemstillinger, de løbende står 

over for. Bogen bevæger sig fra 

samfundsniveau til organisations-

niveau, til metodiske overvejelser 

og slutter med det personlige 

lederskab.

60.1

Overgaard, Bente

Virksomhedens grønne  
omstilling - toplederens guide 
til ESG-ledelse i lyset af den 
finansielle

Djøf. 204 sider

Guide til, hvordan topledere, 

bestyrelser og ejere kan integrere 

bæredygtighed i værdiskabelse, 

strategi og klimamål for virksom-

heder som modsvar til finansiel 

regulering og krav fra investorer og 

andre interessenter.

60.106

Kousholt, Bjarne

Leder til tiden - inspiration, 
eksempler og øvelser

Akademisk Forlag. 179 sider

Diskussion af praktiske ledelser-

udfordinger inden for 10 aktuelle 

hovedemner.

60.13

Marshall, Colleen

Motiverende interview for ledere 
- at facilitere forandring  
i organisationer

Samfundslitteratur. 324 sider

Indføring i anvendelse af det 

motiverende interviews (MI) kerne-

processer - engagement, fokus, 

opprioritering og planlægning - og alt  

i sammenhæng med rollen som leder.

KROP-SUNDHED
-TRIVSEL

30.175

Høgsberg, Ane

Babylyfe 101
Grønningen 1. 253 sider

Humoristisk samling med gode 

råd til gravide kvinder (og deres 

babydaddy). Bogen kan læses af 

alle, der venter barn, men de fleste 

forældre vil kunne se sig selv i for-

fatterens anekdoter og råd.

34.31

Boisen, Asta-Maja Njor

Feministisk selvforsvar  
- om at sætte grænser

Gyldendal. 155 sider

Lær fysisk og psykisk selvforsvar 

som modsvar på vold, sexisme og 

grænseoverskridende adfærd. For 

alle med interesse for evnen til 

at forsvare sig selv og feminisme 

generelt.

37.77

Hillebrandt, Helle m. fl.

Dyskalkuli og andre  
matematikvanskeligheder

Akademisk Forlag. 140 sider

og, der fortæller lærere 

og forældre om dyskalkuli 

(talblindhed) og andre mate-

matikvanskeligheder, forklarer 

årsagerne hertil og viser veje til 

at arbejde med vanskelighederne 

både i skolen og i hjemmet.

38.7

Skrædderdal, Jette

Vær med - om rehabilitering  
og deltagelse

Aarhus Universitetsforlag. 59 sider

Om hvordan rehabilitering ikke kun 

handler om at kurere en sygdom 

eller kompensere for et handikap, 

men om at se det hele menneske i 

dets sociale kontekst.
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61.26

Wichmand, Cathrine Widunok

Hjertebarn
Grønningen 1. 239 sider

Fertilitetsbehandling kan gøre 

ondt, både på krop, sjæl og 

parforhold. Ærligt og personligt 

beskriver blogger og influencer 

Cathrine Wichmand sit og sin 

mands svære forløb med at blive 

gravide.

61.39

Bach, Ditte

Et nyt liv  
- alt om babys 1. måned

Baby Instituttet. 240 sider

Praksisguide med trin for trin vej-

ledninger til babys 1. måned. For 

nybagte eller kommende forældre, 

som ønsker at få en god og tryg 

start med en nyfødt baby.

61.39

Bach, Ditte

Flaske til baby - modermælk, 
modermælkserstatning og 
hjælp til udfordringer

Baby Instituttet. 191 sider

Praksisguide med viden om 

modermælk, modermælkserstat-

ning og hjælp til udfordringer med 

at give flaske til baby.

61.641

Haase, Charlotte Heje

Hjernetumorfortællinger  
- når livet slår knuder

Bare Skriv, Hjernetumorforeningen. 305 sider

Personlige fortællinger om at få 

og leve med en hjernetumor, som 

det opleves af de sygdomsramte og 

pårørende, der har skrevet bidrag 

til bogen.

61.644

Warberg, Birgitte

At være menneske  
i et umenneskeligt system

Skriveboblen. 292 sider

Et opråb til det danske sundheds-

væsen om at ændre behandlingen 

af børn og unge med anoreksi. 

For forældre og pårørende til børn 

med anoreksi, politikere samt 

fagpersoner indenfor sundheds-

væsnet.

61.645

Sareen, Manu

Der er alt for meget i mit hoved 
- børns fortællinger om at leve 
med ADHD og ADD

People's , i samarbejde med ADHD-

foreningen. 340 sider

Personlige beretninger om hvordan 

det er at være barn eller ung med 

ADHD eller ADD. Bogen henvender 

sig til voksne med ADHD eller 

ADD samt ikke mindst forældre, 

lærere eller andre tætte pårørende 

til børn, unge og voksne med en 

sådan lidelse.

64.5

Severinsen, Sanne

Rum til livet - boost dig selv og 
dit hjem gennem oprydning

Muusmann. 181 sider

En bog med indsigt og redskaber 

til at gøre oprydning lystbetonet.

TEKNIK

65.841

Christensen, Lars Bjarke

Danmarks jernbanemiljøer 
- spor af jernbanens fysiske 
kulturarv

Syddansk Universitetsforlag. 287 sider

Jernbanenettet har siden midten 

af 1800-tallet sat tydelige spor i 

det danske landskab. Den historie 

belyser bogen gennem billeder og 

tekst og indfanger dermed glemte 

såvel som stadigt aktive stations-

miljøer og jernbanestrækninger 

samt livet og strukturen omkring 

jernbanen.
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MAD OG DRIKKE

64.1

Klintmann, Mikkel

Mad fra hjertet
DreamLitt. 183 sider

Ekstravagante retter tilberedt med 

omhu og sirligt anrettet. Du skal 

hverken være bange for caviar eller 

krustadejern, hvis du går i køkkenet 

med denne bog. Gastronomisk 

madlavning på højt niveau.

64.1

Smidstrup, Jørgen

Camillos fornemmelse for  
sommer - lystige sommerretter 
& essays fra Camillos køkken

Lower East Press. 167 sider

Indbydende og fortællende dansk 

kogebog for dem, der også har lyst 

til at læse om atmosfæren og det 

uhøjtidelige liv omkring et godt 

måltid med venner og gæster.

64.12

Nielsen, Anette Hoeg

Plantebaserede fristelser  
- 60 opskrifter på kager,  
konfekt og is

Turbine. 164 sider

En skøn samling af opskrifter på 

rawcakes, is mv. til alle, der inte-

resserer sig for - eller kun spiser 

- plantebaserede søde sager. De 

fleste er endda glutenfri.

64.15

Duvald, Lykke

Meget mere grønt  
til hele familien

CDR-Forlag. 205 sider

Nogle dage skal maden hurtigt på 

bordet, andre dage har man mere 

tid og overskud til at afprøve nye 

grønne retter.

64.17

Lorenzen, Eva Bengta

Den søde vej til nærvær og 
glæde - desserter for livet

Wadskjær. 117 sider

Gå i køkkenet og find selvomsorg 

og glæde ved at skabe og nyde 

lette desserter.

64.17

Sundin, Casper m. fl.

Min svampebog
Muusmann. 175 sider

Indbydende og interessant bog om 

svampe, deres oprindelse, historie 

og brug. Med et væld af lækre 

opskrifter og smukke illustrationer.

64.17

Zepernick, Rasmus

Halloumi - osten, der  
vil smelte dit hjerte

Muusmann. 136 sider

Ostekogebog med halloumi, der 

stammer fra Cypern. Her er retter 

til alle årstider, og de er korte og 

enkelt forklaret. En bog for alle 

osteelskere, der gerne vil give sig i 

kast med retter med halloumi.

79.9

Henriksen, Gordon P.

Ha' det for vildt
Gad. 229 sider

Lystfiskeren Gordon P. Henriksen 

har taget jagttegn og præsenterer 

her en række vilde opskrifter, samt 

hans betragtninger om jagt og livet 

som jæger.
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SY-STRIK-KREA

64.64

Birkeland, Ingunn

Ingunn Birkeland strikker
Bogoo. 272 sider

29 farverige strikkeopskrifter 

til børn og voksne. Her er både 

udsøgte detaljer, tidskrævende 

teknikker og kunstneriske udtryk. 

Strik for både begyndere og 

(primært) garvede strikkere.

64.64

Hietala, Jonna

52 uger med sjaler
Turbine. 267 sider

Inspirerende strikkebog med 

meget forskellige sjaler. Her er 

noget både for den øvede strikker 

og for begynderen.

64.64

Velling, Anne-Sophie Nørby

Nærvær - nostalgisk strik
Turbine. 225 sider

14 nostalgisk prægede strikke-

opskrifter, der er favnende både i 

forhold til køn og størrelser.

76.8

Blem, Karsten

Møn hjerter
Bogprint. 31 sider

Indeholder skabeloner til 12 

julehjerter med motiver fra Møn.

76.8

Fürstenberg, Melike

Klip dit eget julepynt
KreaSøster. 60 sider

Klip skønne julemotiver, der kan 

bruges i julelandskaber eller som 

almindeligt julepynt i snor.

76.9

Bang, Mikkeline

Mere julepynt af krympeplast
KreaSøster. 62 sider

Hæfte med enkle eventyrlige 

skabeloner og motiver til at lave 

fint julepynt og "til og fra"-kort i 

krympeplast eller på karton. Kan 

bruges sammen med børn fra 4 

år og op.

79.32

Lord, Kerry

Hæklede kæledyr  
- 25 opskrifter  
på hæklede minidyr

Turbine. 111 sider

Hækleopskrifter på 25 søde, små 

- mere eller mindre almindelige - 

kæledyr, fra huskat til axolotl. Med 

hækleskole og grundig vejledning. 

Alle hæklere kan lære eller øve 

teknikker og få hverdagspulsen 

ned med et af bogens bløde hæk-

leprojekter.

Hæklede vilde dyr 
Turbine. 111 sider

25 fine, hæklede og helt ufarlige 

vilde dyr som fx næbdyr eller 

flyveegern. Bogens grundige 

instruktion hjælper begynder-

hæklere med gradvist mere 

udfordrende teknikker.

79.32

Madelenón

Min hæklede bamse  
- 4 bamser, 25 outfits

Turbine.143 sider

Lær at hækle fire bamser, du kan 

klæde ud i 25 forskellige outfits. 

Du kan fx lave hjorten Benedikte i 

polarsæt eller som heks. Nuttede 

designs til amigurumi-hækleren, 

der har prøvet det før.

KUNST-FOTO 
-ARKITEKTUR

72 Balling, Jan

Balling, Jan

Er himlen en grænse?
Jan Balling. 106 sider

Gengivelser af malerier, 

skulpturer, keramisk kunst og 

mere af den danske kunstner Jan 

Balling.
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99.4 Algren, Svend

Jensen, Josefine Lykke

Svend Algren  
- landskabsarkitekten

Arkitekten. 143 sider

Om landskabsarkitekten Svend 

Algren, der var en central figur 

i dansk landskabsarkitekturhi-

storie og med til at grundlægge 

tegnestuen Vandkunsten.

99.4 Kjær, Bodil

Kjær, Bodil

Det essentielle  
- arkitekt Bodil Kjær om sine 
internationale arbejder  
1950-2000

Turbine. 198 sider

Spændende biografi om arkitekt 

Bodil Kjærs arbejdsliv og produk-

tioner fra 1950-2000.

99.4 Penck, A. R

Haberkorn, Lucas

A.R. Penck
Museum Jorn. 233 sider

Værker af den tyske kunstner A.R. 

Penck. Præsentation af over 160 

værker, der er både malerier, 

skulpturer, tegninger, grafiske 

arbejder og keramik.

99.4 Ratzer, Tina

Ratzer, Tina

Tæt på træer
Trapholt. 176 sider

Udstillingskatalog, der dokumen-

terer processen bag kunstinstal-

lationen "Tæt på træer". Værket er 

et patchwork-samarbejde mellem 

tekstilkunstneren Tina Ratzer og 

740 danske borgere.

99.4 Ring, L. A.

Mejding, Karin

Laurits Andersen fra Ring
L.A. Rings Venner. 40 sider

En fin introduktion til L.A. Ring og 

hans værker for alle med interesse 

for maleren L.A. Ring og til 

undervisere i grundskolen.

99.4 Weiwei, Ai

Weiwel, Ai

1000 års glæder og sorger  
- erindringer

Gyldendal. 389 sider

Ai Weiwei fortæller om sin fars 

og sin egen livshistorie. Gennem 

disse fortællinger beskrives Kinas 

historie gennem de sidste 100 

år. Et mangefacetteret billede 

af et land i massiv forandring. 

Revolution, kulturrevolution og 

store personlige omkostninger står 

i centrum.

OM SPORT, MUSIK 
OG FILM

46.4 Sønderjylland

Vejle til Sønderborg  
- 3. etape - Tour cykelbog

Destination Sønderjylland. 86 sider

Beskrivelse af 182 km cykelrute fra 

Vejle til Sønderborg med udgangs-

punkt i ruten fra 3. etape af Tour de 

France. Ruten er inddelt i 4 mindre 

distancer og her gives forslag til 

alternative ruter samt forslag til 

blandt andet cykelservice, sevær-

digheder, indkøb og overnatning. 

Ruterne er vist på kort i skala 

1:42.000.

77.3096

Engelbrecht, Henrik

Opera i Danmark 1634-2005
henrikengelbrecht.dk. 656 sider

Velfortalt og udførlig gennemgang 

af operagenrens historie og 

udvikling i Danmark. Forfatteren er 

en af vores bedste operakendere, 

og bogens person- og værkregister 

er tillige nyttig som opslagsværk.
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78.96

Pedersen, Peder Kaj

Bernhard Christensen 1906-2004
Multivers. 132 sider

Biografi over komponisten 

Bernhard Christensen (1906-2004), 

der var den første til at inddrage 

jazz i sine kompositioner, ligesom 

han brugte musik fra fx Balkan i 

sit musikpædagogiske virke. I dag 

er han især kendt for melodier til 

nogle af PHs sange.

79.813

Kjems, Sara

Danmark rundt i vandkanten 
- stand up paddle-ture krydret 
med unikke overnatninger

Hovedland. 205 sider

Paddleboard eller SUP (stand 

up paddle) vokser I disse år med 

utrolig hastighed, og med denne 

bog bliver det nok endnu mere. Her 

får du en række turforslag fordelt 

over hele landet, krydret med 

unikke overnatningsmuligheder.

LITTERATURHISTORIE 
OG SPROG

99.4 Schiøtt, Inger

Limkilde, Dorte

Een lang nat - Om Inger Schiøtt 
& De gyldne sandaler

Virkelig. 164 sider

Ledsageværk til faksimile-genud-

givelsen af "De gyldne sandaler" af 

Inger Schiøtt. Om Schiøtt og hendes 

øvrige forfatterskab, hendes foredrag 

og korte tekster inspireret heraf. 

Illustreret af forfatteren. Til dem, der 

vil vide mere om Inger Schiøtt, rein-

karnation og mysticisme.

99.4 Tafdrup, Pia

Barlyng, Marianne

Poetiske partiturer - et portræt 
af Pia Tafdrups forfatterskab

Spring. 301 sider

Artikelsamling, der beskriver 

de mange sider af digteren Pia 

Tafdrups forfatterskab. Bogen vil 

især give stort udbytte til de littera-

turinteresserede, der er fortrolige 

med tekster på et højt og abstrakt 

niveau.

HISTORIE

32.5

Alfort, Sara

Damer der var for meget
Gad. 454 sider

Portræt af 13 skandinaviske divaer, 

som blæste på konventionerne i 

perioden 1884-1919. Bogen kan 

læses af alle, der interesserer 

sig for den allerførste bølge af 

kvindefrigørelse i Danmark og 

Skandinavien.

37.5 Oure

Borberg, Peter

Krøniken om Oure  
- hvorfor dog al den ballade?

Asborg. 308 sider

Skolerne i Oure fylder 35 år 

og udgiver i den anledning et 

festskrift, der fortæller om skolens 

historie. Bogen henvender sig 

til gamle elever, lærere eller 

pårørende, der har lyst til at vide 

mere om deres efterskole, højskole 

eller gymnasium.

39.3

Pedersen, Benjamin Weber

Folketroens væsner - mellem 
hedenskab & kristendom

Ættaborg. 193 sider

Med udgangspunkt i Evald Tang 

Kristensens indsamlede folkemin-

demateriale, præsenteres læseren 

for et bredt udvalg af folketroens 

væsener. Bogen henvender sig til 

læsere med interesse i historie, 

folkeminder og sagn.
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79.3

Coninck-Smith, Ning de

Skrammellegepladsen
Aarhus Universitetsforlag. 100 sider

Karruseltur gennem legepladsens 

kulturhistorie. Bogen er en del af 

serien "100 Danmarkshistorier" 

og er for læsere med interesse i 

danmarkshistorien set fra et bør-

neperspektiv.

91.64

Widukind

Widukinds sakserkrønike
BoD. 148 sider

Den saksiske munk og historie-

skriver Widukinds beskrivelse af 

sakserfolkets historie frem til hans 

egen samtid omkring 968.

95.2

Asingh, Pauline m. fl. 

Rus - vikinger i øst
Moesgaard Museum. 168 sider

Udstillingskatalog der inviterer 

med på en rejse i 250 års 

historie, startende da vikinger 

fra Sydskandinavien krydser 

Østersøen og trænger ind i det øst-

europæiske flodnet mod datidens 

supermagter, Det Byzantinske Rige 

og Abbasidekalifatet.

98.61

Böss, Michael

Nationale drømme  
- historien om Canada

Nord Academic. 423 sider

Alsidig bog om Canadas historie, 

hvor kulturlivet, byernes udvikling 

og menneskenes forskelligartede 

baggrunde i forhold til Canada, 

kommer i spil. Der tegnes samtidig 

et billede af nationale fællesnæv-

nere.

BIOGRAFIER OG 
ERINDRINGER

79.2

Werner, Jens

Dansen blev min redning - en 
verdensmesters vej til toppen

Lindhardt og Ringhof. 223 sider

Tidligere verdensmester i stan-

darddans og dommer i Vild med 

dans Jens Werner beretter om et 

liv fyldt med vilje og kærlighed.

99.4 Barleti, Marin

Jensen, Minna Skafte

Marin Barleti - en renæssance-
humanist i gæstfrihedens by

Gad. 128 sider

Biografi over den albanske præst 

Marin Barleti, der omkring år 1500 

levede som flygtning i Venedig, 

hvor han skrev sine latinsprogede 

heltefortællinger.

99.4 Freitag, Manuela

Mit liv som domina  
- 30 år i Herbertstrasse

Brilleuglen. 230 sider

Frimodig beskrivelse af miljøet, 

kunderne og jobbet som domina i 

redlight-distriktet i Hamborg.

99.4 Grundtvig, N. F. S.

Den store mand  
- nye fortællinger om Grundtvig

Gad. 352 sider

Samling af artikler om digterpræ-

sten N.F.S. Grundtvig skrevet af 

forskellige danske forskere, der 

præsenterer resultater og analyser 

af deres forskning.

99.4 Rasmussen, Halfdan

Rasmussen, Halfdan m. fl.

Sommeren 38  
- Halfdan Rasmussens og  
Tage Laus dagbøger

Gad. 230 sider

Samlet værk med Halfdan 

Rasmussens og hans kammerat 

Tage Laus dagbogsoptegnelser fra 

sommeren 1938, hvor de rejste fra 

København til den spanske grænse 

på tandem.
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99.4 Rolner, Lars

Okke, Tom

Et ekstra gear  
- et portræt af Lars Rolner

Gad. 231 sider

Portræt af eventyreren, skibsrede-

ren, kunstsamleren, racerkøreren 

og bilentusiasten Lars Rolner, der 

i 1980'erne rejste til Tyskland for at 

gøre karriere i den internationale 

shippingbranche.

FILM OG TV-SERIER

77.7

Drive my car
Mis. Label. 2 t 52 min. Dvd

Efter et stort peronligt tab, vælger 

teaterinstruktøren Yusuke Kakufu 

at fortsætte sit liv, som om intet 

var hændt. Han spiller dog ikke 

længere hovedpersonen i sit eget 

liv. Et episk drama om sorg, kunst 

og lidenskab.

77.7

The gilded age
Sæson 1

SF Film. Dvd

I 1880'ernes New York kæmper de 

rigeste familier hårdt for en billet 

til "aristokratiet". Særligt Mrs. 

Russell går ikke af vejen for noget. 

Hvis man kunne lide Downton 

Abbey-serien, vil det amerikanske 

sidestykke vække interesse.

77.7

Gold
Mis. Label. 1 t 32 min. Dvd

Virgil køber et lift gennem den 

australske outback fra en fremmed 

mand. Da de tilfældigvis finder en 

meget tung guldklump bliver Virgil 

og passer på den, mens chaufføren 

henter hjælp. Men i outbacken 

lurer mange farer.

77.7

Miss Viborg
Scanbox. 1 t 35 min. Dvd

Førtidspensionisten Solvej lægger 

store planer for sit ellers stille liv, 

men da naboens teenagedatter 

kommer ind i hendes liv, ændres 

alting for altid. En rørende komedie 

om modstand og livsvilje.

77.7

Ted K
Mis. Label. 1 t 56 min. Dvd

Biografisk film om Ted Kaczynski 

der levede sit liv i en lille hytte i 

skoven, i pagt med naturen. Men 

som i sit oprør mod det moderne 

teknologiske samfund langsomt 

forvandlede sig til terroristen The 

Unabomber.

77.7

Verdens værste menneske
Mis. Label. 2 t 2 min. Dvd

Norsk komedie-drama om den 

snart 30-årige Julie der er pri-

vilegeret, men også særdeles 

ubeslutsom når det gælder livets 

store valg, såsom uddannelse og 

kærlighed. Rørende og empatisk 

generationsportræt, der er stor 

filmkunst men samtidig lettilgæn-

gelig.

SPIL

79.41

DNF duel - who's next
Arc System Works. Playstation 5

Deltag i brutale kampe med de 

legendariske helte fra "Dungeon 

& fighter"-universet. Actionfyldt 

2D-kampspil i animéstil. Fra 12 år.

79.41

Dying light 2 - stay human
Techland. Playstation 5

Fortsættelsen til Dying light fra 

2015. Du er Aiden Caldwell, som 

med parkour-færdigheder skal 

klare sig i zombie-apokalypsen.



22

79.41

Fishing - North Atlantic
Misc Games. Playstation 5

Oplev hverdagen som profes-

sionel fisker ombord på din egen 

fiskerbåd i farvandet omkring Nova 

Scotia i Canada. Simulationsspil 

om kommercielt fiskeri for unge 

og voksne.

79.41

Lawn mowing simulator
Skyhook Games. Playstation 4

Har du nogensinde drømt om 

at eje en havetraktor fra STIGA 

og dominere markedet for 

plænepleje? Nej det har jeg heller 

ikke, men nu får du chancen.

79.41

Madden NFL 23
EA. Playstation 5

Sportssimulation af amerikansk 

fodbold, som dækker 

NFL-sæsonen 2022/23. For fans af 

NFL fra 13 år.

79.41

Thymesia
Sold Out. Playstation 5

Den mystiske helt, Corvus, skal 

forsøge at redde kongeriget 

Hermes, som er plaget af en 

dødelig pestlignende epidemi. Flot 

og udfordrende action-RPG i 3. 

person for unge og voksne.

FILM FRA FILMSTRIBEN

Se på dit biblioteks hjemmeside, 

hvor mange film du kan streame 

hver måned.

Bergmans ø
CG Cinema. 1 t 52 min

Et filmpar tager på skriveorlov 

på Ingmar Bergmans ikoniske 

Fårö, men landskabet får minder 

til at blusse op. Som dagene går, 

bevæger de to elskende sig dybere 

ind i kunsten, men også længere 

væk fra hinanden.

Den blå orkidé
Paloma Productions. 1 t 18 min

Mørk, psykedelisk tekno-thriller 

om fotografen Casper, der er 

livstræt, men så får han et helt 

specielt tilbud. Han skal filme en 

sensuel kvinde og bliver ramt af 

et begær, der fører ham ud i det 

ukendte.

Daddy – mit liv som husfar
Bullitt Film. 51 min

Amerikanske Brendan arbejder 

som antropolog, altså lige indtil 

han mødte sit livs kærlighed i 

Danmark og blev far til deres 

fælles barn.

Language Lessons
Duplass Brothers Productions. 1 t 31 min

Da Adam rammes af en tragedie, 

bliver hans spansklærer Cariño 

en redningskrans, som han ikke 

anede, han have brug for. Den 

bittersøde, ærlige og til tider sort 

humoristiske' Language Lessons' 

er en afvæbnende og gribende 

fortælling om platonisk kærlighed.

Petra von Kants bitre tårer
Tango Film. 1 t 39 min

Petra von Kant er en fremtrædende 

modedesigner. Hendes første 

mand omkom i en bilulykke. Den 

næste forlod hun i afsky. Hun lever 

dog stadig ikke alene, men har et 

sadomasochistisk forhold med sin 

assistent, som også bor bos hende. 

Da Petra introduceres for den unge 

Karin, vækkes helt nye følelser i en 

dramatisk trekantsaffære. 

Sneleoparden
Paprika Films. 1 t 32 min

En utrolig rejse i søgen efter den 

mytiske sneleopard - langt, langt 

borte i den vilde tibetanske natur. 

Filmen har musik af Nick Cave og 

Warren Ellis.
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Mynster, Rosalinde

Min fars stemme
Gyldendal

Biografisk fortælling med afsæt 

i Rosalindes tanker og følelser, 

da faderen, skuespilleren Søren 

Spanning, bliver alvorligt syg. 

Samtidigt er det en historie om at 

vokse op i et kreativt, nogle gange 

excentrisk, skuespillermiljø. 

Voetmann, Harald

Hetærebreve 
Gyldendal

Virtuose, sorgmuntre digte om 

mænd, der liderligt må følge 

sporet af sirenelignende prosti-

tuerede. 

E-BØGER FRA E-REOLEN

Se på dit biblioteks hjemmeside, 

hvor mange e-bøger du kan låne 

hver måned.

Hammann, Kirsten

Georg-komplekset
Gyldendal

55-årige Georg er forfatter med 

flere bestsellere bag sig, men han 

har svært ved at komme i gang 

med at skrive igen. Det bliver slet 

ikke nemmere, da Georgs kone 

pludselig går i gang med at skrive 

en roman. Humoristisk og rablende 

vanvittig roman.

79.69

Hede, Jesper

Bushcrafthåndværk
Praktisk felthåndbog til det 

primitive friluftsliv, bushcraft og 

brug af gamle håndværksfærdig-

heder. For alle, der udover at læse 

om naturen også gerne vil leve 

i den.

99.4 Weiwei, Ai

1000 års glæder og sorger 
- erindringer
Gyldendal

Ai Weiwei fortæller om sin fars 

og sin egen livshistorie. Gennem 

disse fortællinger beskrives Kinas 

historie gennem de sidste 100 

år. Et mangefacetteret billede 

af et land i massiv forandring. 

Revolution, kulturrevolution og 

store personlige omkostninger står 

i centrum.
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