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BØGER
Danske romaner

vold og lysten til noget større i livet.

fremmedfjendskhed. Noras kære-

Især for mænd, der kan lide hårde

ste og datter er deporteret pga.

romaner, hvor næverne sidder løst.

deres hudfarve, og Nora er alene
tilbage. Hendes dage henslæbes i
monotoni og ensomhed. Dystopi for

Andersen, Lise

Hudens tynde is

Brun, Kirsten

Lauritz, 2020. 260 s

Den fugl der ikke flyver bliver stegt

2. del af: Ravnen flyver lavt

Byens, 2020. 311 s

Nuka og Arsuk er blevet forældre i

Anna har rundet de 50 og lever

Garbers, Lotte

en ung alder. Der er mange vigtige

et stillestående liv. En dag møder

Løbeklubben i Saudi

valg at træffe, men hvad er egent-

hun Mohamed på 15 år, som er på

People'sPress, 2020. 295 s

lig bedst for deres lille søn? Varm

flugt fra Somalia. Han har et stort

En dansk kvinde møder det kon-

og realistisk fortælling, der især

ønske om at bo i Danmark, men

trastfyldte liv i Saudi Arabien gen-

vil appellere til læsere, der har

der er bare det med de danske

nem venskabet med en række akti-

Hammer, Lotte

interesse i grønlandsk kultur og

asylmyndigheder. Kan både læses

ve, moderne arabiske kvinder, der

Kobberslottet

hverdagsliv.

som en god roman - og som et

har fundet sammen i landets første

HarperCollins, 2020. 266 s

indlæg i debatten om den danske

løbeklub. Løbeklubben fungerer

Kassandra og hendes bror,

asyllovgivning.

også som frirum, næsten uden for

Alexander, sendes på ferie til Polen

diktaturstatens overvågning.

for at fejre deres morfars 70 års

unge og voksne læsere.

fødselsdag. Det bliver en skæbnesvanger ferie, da 2. verdenskrig

Dyekjær, Estrid

Andres liv

Gazan, Sissel-Jo

Byens Forlag, 2020. 391 s

Hvide blomster

Christian og Anne Marie kommer

Politiken, 2020. 506 s

fra vidt forskellige familier. Den

I takt med at teenageren Jenny

Hastrup, Rasmus

ene fra et fattigt hjem i en lille

vokser op og mister barndommens

Væk - noveller

jysk by, den anden fra en holden

uskyldighed, må hun lære, at man

Screaming Books, 2020. 231 s

familie i Holte. Vi følger dem, deres

ikke altid kan stole på de voksne,

15 noveller, der kredser om tab

familier og venner fra 1930'erne til

og at svigt og løgne findes side om

og om det ubehagelige. Hvem er

nutiden.

side med kærlighed og sandhed.

de mystiske folk i lejligheden ved

Bengtsson, Jonas T.

Kan man lide velskrevne, men

siden af? Er der en skat i brønden,

Fra blokken

grumme fortællinger om svigt og

og hvad er det, der skal præ-

lurer lige om hjørnet.

Politiken, 2020. 301 s

Elk, Michala

hævn, så vil denne roman være et

senteres ved den videnskabelige

Man er, hvor man kommer fra. Det

Som sne i havet

spændende bekendtskab.

reception?

er mantraet i denne spændende

Brændpunkt, 2020. 196 s

roman om gammelt venskab imel-

Danmark i en nær fremtid. Landet

lem mænd, narkotika, bandekrig,

præges af klimaforandringer og
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serer sig for litteraturens rammer,

Lunding-Sørensen, Anne-Sophie

Smith, Amalie

muligheder og forskellige udtryk.

Sanatoriet

Thread Ripper

Politiken, 2020. 265 s

Gyldendal, 2020. 108 s

Fire selvmord har rystet nervesa-

Flersporet fortælling om vævning,

Jensen, Ina

natoriet, Sølund og de ansætter

om Ada Lovelace, om hvordan et

Bornholmermordet

derfor psykoanalytiker Hannah

digitalvævet billedtæppe bliver til

Platform, 2020. 238 s

Neumann for at få styr på kvinde-

og om den research og de reflek-

Asta er en vraget kvinde. Hendes

afdelingen. Men Hannah har svært

sioner, der følger med processen.

mand igennem nitten år har fun-

ved at opnå resultater og kort tid

det en yngre kvinde, og han går

efter drukner endnu en kvinde.

uden at sige farvel til børnene.

Smærup Sørensen, Jens

Klinten

Galgenhumoristisk roman om
hævn for kvindelige læsere.

Madame Nielsen

Grif, 2020. 203 s

Henriksen, Pia-Mathilde

Lamento

Kollektivroman med den yngre

Hvad med hvalerne?

Grif, 2020. 173 s

mand Jeppe i centrum, som for-

Brændpunkt, 2020. 188 s

Stærk og sanselig roman om vold-

søger at samle Klintens beboere i

Hvor og hvordan finder man den

som forelskelse, svær kærlighed

kampen for en bedre kystsikring.

røde tråd i tilværelsen? Viktoria

og forholdet mellem liv og kunst.

Samtidig er der måske håb for

leder efter en mening, samtidig

For læsere af kunstneriske og

kærligheden i mødet med Sigrid.

med at hun forsøger at tilpasse

poetiske romaner.

En fin roman med mange lag, der

sig de mange dagsordner i et

kan læses af en bred læserskare.

moderne liv. Til alle romanlæsere,
der interesser sig for identitet og

Munk-Jørgensen, Aske

samfundsforhold.

Sfærernes musik

Stoltz, Kristina

DreamLitt, 2020. 160 s

Paradis først

Vi møder canadiske Mark Matthew

Gutkind, 2020. 169 s

Pont i tre skæbnesvangre, altafgø-

Udfordrende og smukt skrevet

Høegh, Pernille

På visse betingelser

Jensen, Peder Frederik

rende livssituationer, hvor han tør

fortælling om det stormfulde

Brændpunkt, 2020. 207 s

Det Danmark du kender

tage springet, det berømte "leap

kærlighedsforhold mellem dan-

Elins datter har udgivet en roman,

People'sPress, 2020. 275 s

of faith", og træde i karakter i ver-

ske Kristina og afroamerikanske

hvori hun beskriver en svær

Den unge fremadstræbende Niels

den. For læsere af livsfilosofiske

Marlon. Da Kristina rejser til USA

barndom med en mor, som ikke

fra samfundets bund og borg-

romaner.

for at besøge Marlon tyve år efter

elskede hende. Elin overvejer at

mester Morten Jørgensen støder

deres forhold sluttede, får det

skrive sin version af historien om

fatalt sammen en tidlig morgen

minderne om deres forhold til at

en datter, som det var svært at

på en landevej på Lolland. For alle

pible frem. Til læsere af ny dansk

elske. Roman med appel til kvinde-

der holder af samtidsromaner med

litteratur.

lige læsere - og alle som interes-

noget på hjerte.
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Suchanek, Jonas

Søndergaard, Sanne

Winther, Lærke

Kilden til al værdi

Nej - historier

Ikke afsendt

Gladiator, 2020. 173 s

Grif, 2020. 186 s

Gyldendal, 2020. 220 s

Roman fra hverdagen i et kom-

Skarpe og tankevækkende novel-

Brevroman om kvinden Marie

munalt kulturhus i København og

ler om kvinder i alle aldre, der har

Petersen, som skriver mange

på værelsesgangene i KFUM tilsat

det tilfælles, at de har svært ved at

breve, til mange forskellige men-

store mængder alkohol, en del

sige det lille ord "nej". Til læsere af

nesker og kommunale instanser.

kunst og et broget persongalleri.

realistiske fortællinger.

Nogle af brevene sender hun og

Digte

andre bliver ikke afsendt.
Tellerup, Malte

Klassikere

Hedeselskabet
Lindhardt og Ringhof, 2020. 223 s

Tre unge storbyvenner flytter til

Goethe, Johann Wolfgang von

Vestjylland og lejer sig ind i et for-

Faust - tragediens første del

Laugesen, Peter

faldent husmandssted for at prøve

Gyldendal, 2020. 250 s

Vadehave

kræfter med naturen, deres krea-

Første del af dramaet om doktor

Gyldendal, 2020. 115 s

tive talenter og sig selv. Der er højt

Heinrich Faust. Manden, som

En lyrisk cadeau til natur og eksi-

til himlen, men barske livsvilkår

mestrer alle moderne videnskaber,

stens synes at være målet i denne

for de fastboende. Autentisk ung

men som stadig føler sig lige lidt

digtsamling. De digteriske referen-

roman for alle med interesse for ny

klog på verden.

cer breder sig som et tværgående

dansk litteratur.

spor ud til andre lyrikere.

Sølvsteen, Nanna Wendt

Et andet billede

Orwell, George

Gyldendal, 2020. 316 s

Werdelin, Nikoline

1984

Lykke Jacobsen, Per

Gribende og smuk roman om seks

Lindhardt og Ringhof, 2020. 302 s

Du gik før mig

søskende, hvis livshistorier er

Hvordan man redder
en lemming

Årstallet er 1984 og stedet er

Amanda Books, 2020. 162 s

meget forskellige. De samles en

Gyldendal, 2020. 415 s

Oceanien, hvor alle menneskelige

Digte om at miste, om sorg, glæde

jul i deres barndomshjem og lærer

67-årige Hans er biolog og forsker

følelser kontrolleres. Alt hvad du

og kærlighed og om at stå magtes-

både en masse om hinanden og

i lemminger. Da han står overfor

tænker og gør, registreres og rap-

løs overfor døden. For læsere, der

om deres forældre. For læsere af

fyring, bliver hans liv forandret i

porteres til Tankepolitiet. For alle

kan finde genkendelse i sorgen, og

refleksive romaner.

de tilfældige møder med Gunhild,

læsere af klassikere.

for læsere af tilgængelige danske

Nicolas, Inge og Heidi. Fire med-

digte.

mennesker som også selv er i
krise.
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Nordiske romaner

Udenlandske romaner

Hval, Jenny

Perlebryggeriet

velfortalte historier med kant og en
lykkelig slutning.

Granström, Erik

Korridor, 2020. 140 s

Allende, Isabel

Slagtere små

Den norske Jo er på udveksling

Håbets rejsende

DreamLitt, 2020. 849 s

i Aybourne for at studere biologi.

Hr. Ferdinand, 2020. 339 s

Riera, Carme

Vi er tilbage i øriget Trakorien,

Hun flytter ind hos Carrel i et ned-

Dramatisk fortælling om Victor og

Halvdelen af sjælen

hvor der er problemer. Der er

lagt bryggeri, hvor alting har sit

hans gravide svigerinde Roser, der

Auroraboreal, 2020. 194 s

både kampen mod de udøde og en

eget liv og de to kvinders liv lang-

i 1939 flygter fra general Francos

En kvinde - måske forfatteren -

mystisk troldkarl, der har skumle

somt smelter sammen. For læsere

tropper til Frankrig og videre til

leder efter sin fortid via gamle

planer. Fantasy til voksne læsere.

af smukke langsomme romaner

Chile med hjælp fra Pablo Neruda

breve fra sin mor. Hvem var hendes

med et magisk realistisk islæt.

og hans chartrede skib Winnipeg.

mor egentlig? Og hvem er hun

Til læsere af kærlighedsromaner

selv? Til læsere af kvalitetslit-

og latinamerikansk litteratur.

teratur.

Ernaux, Annie

Min far & Kvinden - to romaner
Etcetera, 2020. 169 s

Annie Ernaux' beskrivelser af sine
forældres liv, står som to hovedværker i hendes forfatterskab. De
på en gang nøgterne og kærlige
portrætter vil fange læsere af
velskrevet historisk litteratur og
portrætromaner.

Guillou, Jan

Enden på historien

Kvæven, Tore

Modtryk, 2020. 453 s

Når landet mørkner

Det store århundrede: 10

Turbine, 2020. 515 s

Reid, Kiley

Sada, Daniel

10. og sidste del i serien "Det store

Fabelagtig roman om vikinge-

En skøn alder

Næsten aldrig

århundrede" om familien Lauritzen,

tidens efterkommere og deres

Gad, 2020. 303 s

Auroraboreal, 2020. 347 s

som oprindeligt kom fra Bergen.

barske livsvilkår i nordbokolonien i

En ung, sort kvinde arbejder som

Om en ung mands livsforandrende

Den foregår i Stockholm i 1991-

Grønland. Den unge Arnar trodser

babysitter for et velmenende hvidt

møde med den sanseberusende

2001, og det er et årti præget af

alt og alle for at forfølge sine egne

ægtepar. Hun forsøger at finde ud

erotik og de efterfølgende proble-

selvopgør i familien og af ændringer

drømme, der også omfatter pigen

af, hvad hun vil - og kan med sit

mer med den ellers meget puri-

i den socialdemokratiske velfærds-

Eir. Stor norsk litteratur for både

liv, mens både hendes arbejdsgiver

tanske kultur i Mexico i 1940'erne.

stat. For Jan Guillous trofaste læse-

grønlands- og historieinteres-

og hendes kæreste gerne vil tage

Oplagt for dig som søger læserop-

re og de mange læsere af serien.

serede.

styringen. For læsere, der holder af

levelser fra andre kulturer.
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Strout, Elizabeth

Zjadan, Sergij

Clausen, Julie

Estassy, Annika

Olive, igen

Hjerteredame

En sang til Hedda

Gyldendal, 2020. 357 s

Og midt i alt dette
går frontlinjen

Turbine, 2020. 364 s

Palatium, 2020. 304 s

2. del af: Olive Kitteridge

Jensen & Dalgaard, 2020. 343 s

27-årige Emma har været kæreste

40-årige Lina bliver fyret lige inden

Hvad tænker og føler en lidt sær,

En mere eller mindre sørgelig

med Thomas i 10 år. Nu er næste

jul, og det skal vise sig at blive

ældre kvinde? Hvordan påvirker

samling skæbner forsøger at over-

skridt hus og børn. Men det er

starten på en omvæltning i Linas

hendes tilstedeværelse livet i en

leve i ruinerne af krigen i Ukraine.

altså svært at blive gravid, når man

singleliv. Familiens gæstgiveri har

lille by? "Olive, igen" fortæller

Centralt står læreren, Pasja, der

ikke engang har sex længere.

nemlig hårdt brug for hjælp. Er det

om alt dette, og meget mere. For

befinder sig midt i frontlinjen i

læsere af langsomme romaner

forsøget på at redde sin nevø fra

med mennesker i centrum.

krigens menneskelige forfald.

Linas skæbne?

Houston, Julie

En landsbyaffære

Kærlighed
& underholdning

Palatium, 2020. 339 s

Cassie er lykkeligt gift med sin
smukke Mark og lever et billed-

Ahrnstedt, Simona

skønt liv i komplet kontrol med et

Bare lidt til

meningsfuldt job som skolelærer

Gutkind, 2020. 437 s

og velgørenhedsfester i weeken-

Stella flygter fortvivlet fra

derne. Men måske kan man ikke

Stockholm og ender i et forfal-

kontrollere alting?

dent, sydsvensk sommerhus, som
hun har arvet fra sin mor. Hendes

Daughtry, Mikki

nabo er en selvtilfreds økobonde,

All this time - tiden imellem os

Kleypas, Lisa

der både er sindssygt irrite-

Politiken, 2019. 350 s

En pikant handel

Szabó, Magda

rende og fantastisk til at kysse.

De skulle have været afsted på col-

Flamingo, 2020. 308 s

Døren

Kærlighed og kunsten at finde

lege, men i stedet vågner Kyle op

Charlotte lever i skjul for ikke at

People's Press, 2020. 301 s

tilbage til sig selv. For alle voksne

på hospitalet efter en trafikulykke.

blive tvunget til at fuldbyrde det

Forfatterinden Magda mangler

romance-fans.

Kyles highschool-kæreste er død.

arrangerende ægteskab, hendes

en husholderske og ansætter den

Først da han møder Marley, begyn-

forældre vil tvinge hende ind i. Bow

ældre kvinde Emerence. Med tiden

der han at elske livet igen. Men

Street-agenten Nick er blevet hyret

udvikler de to et ganske særligt

hvad hvis han også mister hende?

til at finde Charlotte. Men måske

forhold, og da Emerence, trods

Rørende og overraskende young

vil han hellere redde hende? 3.

sit jernhelbred, til sidst bliver syg,

adult kærlighedsroman for både

bind i den erotiske Bow Street-

træffer Magda et skæbnesvangert

unge og voksne romantikere.

serie for især kvindelige læsere af

valg. For læsere af klassisk littera-

historical romance.

tur med menneskelig dybde.
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Roholte, Louise

Historiske romaner

lighed og stor uretfærdighed. For

Alias Anneke

læsere af historiske romaner.

Brændpunkt, 2020. 258 s

37-årige Anneke bor alene, har
ingen børn og ingen kæreste. Til

Jessen, Ida

gengæld har hun en irriterende

Kaptajnen og Ann Barbara

kat. Hun nyder sin stilfærdige sing-

Gyldendal, 2020. 501 s

letilværelse, hvilket omgivelserne

Historisk roman om de første, der

har meget svært ved at acceptere.

opdyrkede heden i 1700-tallet. En

Måske skulle hun alligevel kaste

art dansk western om den enlige

sig ud i det? Chick lit fra en dansk

nybygger, der begynder et liv helt fra

hverdag for voksne kvinder.

bunden af og selv skal skabe alt. For
voksne læsere af historiske dramaer.

Skov, Karsten

Under samme måne
Cornwell, Bernard

Hovedland, 2020. 392 s

Kongernes sværd

Jørgensen, Marianne

17-årige Erika flygter fra Tyskland i

Lindhardt og Ringhof, 2020. 398 s

Pelsjægerinden

januar 1945 og ender i Sønderborg.

12. del af: Det sidste kongerige

Hovedland, 2020. 343 s

Her møder hun det tyske mindretal

For 12. gang kan man læse sig

Velskrevet historisk roman om livet

og Carl, som hun forelsker sig i. En

tilbage til 900-tallet i selskab med

i Danmark anno 1555. Liv og død,

rørende og oplysende dokumen-

krigsherre Uthred og møde dan-

farefulde rejser og ægteskaber på

tarisk roman til alle læsere med

skere og saksere i den historiske

godt og ondt. For interesserede

historisk interesse.

og blodige kamp om magten i

i livet i Danmark i 1500-tallet og

England. Og denne gang er Uthred

historiske romaner.

til sin store fortrydelse tvunget til

Spænding

at blande sig. Historisk, slagkraftig
Steel, Danielle

underholdning for seriens fans.

Marstrand-Jørgensen, Anne Lise

Barton, Fiona

Filmholdet

Margrete I

Mistænkt

Lindhardt og Ringhof, 2020. 259 s

Gyldendal, 2020. 598 s

Jentas, 2020. 397 s

Kait Whittier har succes som

Follett, Ken

Med overblik og politisk list lyk-

To unge piger forsvinder i Thailand

klummeskribent, nyder sit

kes det den unge Margrete, datter

og det lokale politi er ikke indstillet

travle liv og sine nu voksne børn.

Aftentid og morgengry
- forhistorien til Jordens søjler

af Valdemar Atterdag, at blive

på at søge efter dem. Journalist

Kærligheden har hun brændt sig

Cicero, 2020. 833 s

dronning i hele Norden og en af

Kate Waters og kriminalinspektør

nok på, men da hun springer ud

Kaos og ufred præger livet for

middelalderens mest magtfulde

Bob Sparkes tager sagen op. For

som manuskriptforfatter på en ny

Englands befolkning i 997. En

skikkelser. For læsere af historiske

krimi og spændingsfans.

TV-serie, forandres hendes liv for

utrolig flot, episk og højdramatisk

romaner.

altid. Feel good for voksne kvinder.

fortælling om både storslået kær-
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Galbraith, Robert

Craven, M. W.

familieromaner og psykologiske

Ustyrligt blod

Brændofre

spændingsromaner.

Gyldendal, 2020. 951 s

Jentas, 2020. 366 s

Krimiserien med: Cormoran Strike og
Robin Ellacott ; 5

Suspenderede Washington Poe og

Et detektivbureau får til opgave at

i opklaringen af en række serie-

finde ud af, hvad der skete, da en

mord, hvor folk bliver mishandlet

ung kvindelig læge forsvandt spor-

og brændt levende. En sublim

løst tilbage i 1974. Kan man over-

krimi, der i den grad holder læse-

hovedet finde ud af noget så længe

ren til ilden. For alle, der kan lide

efter? Det kan læsere af atmosfæ-

at læse krimier.

Dansk spænding

Tilly Bradshaw bliver kastet ind

refyldte og vidtforgrenede krimier
svare på, når de har læst bogens
mange og overraskende sider.

Griffiths, Elly

Stemmer fra graven

Danielsen, Iben

Mord i nærheden

Gad, 2020. 351 s

En Ruth Galloway-krimi 7. bog

Musso, Guillaume

Hovedland, 2020. 192 s

Ny bog i krimiserien om den engel-

Øens hemmelighed

2. del af: Hoveddamens nabohjælp

ske arkæolog Ruth Galloway med

Lindhardt og Ringhof, 2020. 271 s

Hyggelig krimi om kørestolsbru-

de kriminaltekniske evner. Hun

Nervepirrende roman om en tid-

geren Runa Hav, som denne gang

løser denne gang en sag om en

ligere bestsellerforfatter, der har

skal opklare et mord i en nærlig-

nedskudt pilot fra 2. verdenskrig.

isoleret sig på en ø. En journalist

gende park. For læsere af rolige og

For læserne af klassiske engelske

sætter sig for at opklare hvorfor.

hyggelige krimier.

krimier, der ikke holder en vågen

For læsere af spændingsromaner.

om natten.
Ekberg, Anna
Neuhaus, Nele

På date med en morder

Jackson, Stina

Skoven

Politiken, 2020. 343 s

Goldammer, Frank

Ødemark

People'sPress, 2020. 548 s

Iben sætter jagten ind på at finde

Luftalarm-morderen

Lindhardt og Ringhof, 2020. 367 s

Krimiserien med: Pia Kirchhoff og Oliver von

sin søsters morder. Men er hun

mellemgaard, 2020. 448 s

Liv hader sin dominerende gamle

Bodenstein ; 5

klar til at gå hele vejen og satse

Kriminalinspektør Max Heller jager

far, men bliver alligevel boende

Forrygende og uhyggelig krimi,

alt?

en brutal seriemorder, som terrori-

hjemme, selv om hun er voksen og

hvor de to politifolk Bodenstein og

serer Dresdens gader som sønder-

har en teenagesøn. En nat bliver

Kirchhoff skal opklare en mord-

bombes af allierede styrker under 2.

han skudt, men hvorfor og hvad

brand på en campingplads. For

verdenskrig. Guf til alle krimilæsere.

skal Liv nu stille op? For læsere

læsere af kriminalromaner.

i krydsfeltet mellem fortættede

8

Engberg, Katrine

sig, at Tanya må være forsigtig, for

Melander, Jakob

Vaupel, Kirsten

Isola

hvem kan hun stole på?

Blodpagten

I kulissen

Alpha, 2020. 355 s

People'sPress, 2020. 477 s

mellemgaard, 2020. 300 s

Krimiserien med: Jeppe Kørner og
Anette Werner ; 5

Askehave 3

Vi befinder os bag kulisserne i et

Tredje og sidste bind i serien om

dansk turnerende operakompagni.

Et makabert mord trækker tråde

Malin Askehave, som må sætte

En række tilsyneladende hæn-

til Bornholm, hvor Jeppe Kørner

livet på spil i sin kamp for at rette

delige uheld kulminerer med et

tilbringer vinteren som skovhugger.

op på fortidens synder i familiens

giftmord og sætter gang i en efter-

Anette Werner må derfor klare det

shippingvirksomhed. Det haster,

forskning. Til dem som søger en

meste af opklaringen selv, men

for hendes modstandere har en

krimi som foregår i et dansk miljø.

hun får uventet hjælp fra Esther,

frygtelig plan. For spændingslæ-

der finder spor i en gammel brev-

sere.

veksling. For alle krimifans.
Munksgaard, Torben

Digterens død
Krause-Kjær, Niels

Modtryk, 2020. 441 s

Fandens forår

Simons bedste ven, digteren Pelle,

Lindhardt og Ringhof, 2020. 298 s

har begået selvmord. Året efter

3. del af: Kongekabale

kan Simon stadig ikke få det til at

Journalisten Ulrik Torp er kar-

stemme, så han starter sin egen

rieremæssigt kørt ud på et side-

undersøgelse af hændelsen. For

spor. Men så får han nys om en

læsere af tænksomme romaner

skandale, der har potentiale til at

tilsat lidt spænding.

ændre det politiske landskab vold-

Wilmann, Jonas

Lemlæstet

somt. Det er dog ikke uden risiko
for hans privatliv og journalistiske

Nielsen, Karen Inge

Kaos, 2020. 270 s

Jacobsen, Steffen

integritet. For læsere af politiske

Færgemanden

Efterforsker Martin bliver efter

De stumme piger

spændingsromaner.

DreamLitt, 2020. 285 s

en sag om politivold forflyttet til

Lindhardt og Ringhof, 2020. 284 s

Et lig ved den tyske kyst viser sig

Hobro. Hans forventning om en

Krimiserien med: Jakob Nordsted og

at være en savnet dansk pige.

stille tilværelse ender brat, da tre

Tanya Nielsen ; 2

Efterforsker Mads Lindstrøm bliver

teenagere bliver myrdet på yderst

Efterforskeren Tanya Nielsen skal

sat på sagen, og får sammen med

brutal vis i Rold Skov. Til læsere af

opklare mordet på voldtægtsfor-

den tyske retspatolog Verner Still

dansk horror.

bryderen Gordon Nimb. Det står

trukket tråde til en ældre, lignende

hurtigt klart, at mange har et motiv

drabssag. En bloddryppende krimi,

til at myrde Nimb. Snart viser det

der ikke er for sarte sjæle.

9

Nordisk spænding

kriminalreporter Cilla Storm og

Läckberg, Camilla

skuespilleren Ella Svensson sig for

Vinger af sølv

Bley, Mikaela

at opklare mysteriet om den for-

People'sPress, 2020. 322 s

Louise

svundne kvinde.

Fayes hævn; 2

People'sPress, 2020. 352 s

Faye har forladt Sverige med sin

Krimiserien med: Ellen Tamm ; 3

datter. De lever nu i skjul for hen-

Justitsministerens pressesekre-

des eksmand, Jack. Samtidig med

tær findes død, og alt tyder på, at

at Faye vender tilbage til Sverige

ministeren er indblandet. Ellen

for at lave forretninger, undslipper

Tamm fra TV4 får til opgave at lave

Jack fængslet. 2. bind i serien om

et personligt portræt af ministeren

Faye. For alle, der kan lide psyko-

og kommer ind under huden på

logiske spændingsromaner - og

hende. Alligevel får Tamm fornem-

naturligvis alle Läckberg-fans.

Tegneserier

melsen af, at ministeren fortier

Bec, Christophe

noget. For krimilæsere, der holder

Eternum – sarkofagen

af den personlige historie frem for

E-voke, 2020. 50 s

fart over feltet.

Veludført tegneserie om opdagelsen af en mystisk sarkofag
Kepler, Lars

i undergrunden på en planet i

Edvardsson, Mattias

Spejlmanden

udkanten af Mælkevejen, der viser

Gode naboer

Gyldendal, 2020. 525 s

tegn på udenjordisk civilisation. For

People'sPress, 2020. 371 s

Krimiserien med: Joona Linna ; 8

voksne læsere af science fiction-

Psykologisk og dyster spændings-

Uhyggeligt spændende krimi om

tegneserier.

roman, der følger en lille samling

en række unge piger, der bliver

naboer før og efter en ulykke og

kidnappet af en psykopat og holdt

viser, hvordan noget ganske uskyl-

indespærret i årevis. For læsere

digt kan gå helt galt. For spæn-

af fascinerende og voldsomme

dingsfans.

krimier, der ødelægger nattesøv-

Sarenbrant, Sofie

Cobolt, 2020. 140 s

nen, fordi man hele tiden må læse

Mytomanen

Bog 1

videre.

People'sPress, 2020. 417 s

Veludført fantasytegneserie om

Holst, Christoffer

Krimiserien med: Emma Sköld ; 8

kvinden Vei, der bliver midtpunkt

Blå, blå efterårsbølger

En kun 13-årig dreng findes brutalt

i en blodig kamp mellem jætter,

Flamingo, 2020. 231 s

myrdet på en motionssti. Hans

guder og mennesker. For voksne

En Cilla Storm-krimi 2. del

pung og mobil mangler, så er det

og unge læsere af fantasytegnese-

I 1988 forsvandt society-stjernen

et røveri, der er gået galt eller

rier og nordisk mytologi.

Laila Damm sporløst. På et efter-

noget langt mere dystert? For dem

årsomblæst Bullholmen sætter

der elsker en hårrejsende krimi.

Elfgren, Sara B.

Vei

10

Greg

Wandel, Peter

samfund. For læsere med inte-

99.4 Churchill, Winston S.

Bruno Brazil

Den magiske spinel

resse for Brøgger, men også for

Hedegaard, Jan

Zoom, 2020. 144 s

Cobolt og Davids Samling, 2020. 137 s

krydsfeltet mellem kultur, littera-

Churchill

Bog 2: Den forstenede by: Sjakalernes

En ung nattevagt kastes ind i

tur og køn.

Lindhardt og Ringhof, 2020. 399 s

nat: Sarabande i Sacramento

en magisk verden i en flot og

Veludført tegneserie om agenten

stemningsfuld graphic novel med

Bruno Brazil og hans hold, der

udgangspunkt i museet Davids

99.4 Christensen, Casper

for det britiske imperium. Derefter

sendes ud på en række dramatiske

Samlings afdeling for islamisk

Kongstad, Martin

blev han politiker. En underholden-

missioner.

kunst. For unge og voksne tegne-

Casper

de biografi om Winston Churchill

serielæsere og kunstinteresserede.

Politiken, 2020. 337 s

(1874-1965) for læsere af biografier

"Intet er hemmeligt". Forfatter Martin

om kendte personer.

Han var barn af viktoriatiden og
havde kæmpet modigt i flere krige

Kongstad bliver hyret til at skrive

Biografier
& erindringer

Casper Christensens første biografi.
Det bliver en rejse tilbage i tiden og
et møde med den Casper, han ikke
længere ønsker at være. Original bio-

Madsen, Frank

grafi, som kan nydes og læses af en

Finn Sysholm sejrer!

bred læserskare, der vil møde andre

Eudor, 2020. 31 s

sider af Casper Christensen end den,

Tiende og sidste samling af Frank

de kender fra fx "Klovn".

Madsen og Sussi Bechs veludførte
tegneseriesatire over den danske
litteraturverden. Til litteraturinte-

99.4 Christensen, Hulda

resserede tegneserielæsere, der

Christensen, Lars Saabye

følger med i nyheder og debatter.

Min kinesiske farmor
Grif, 2020. 197 s

99.4 Dahl, Kristian Thulesen

Forfatteren tegner et levende
Prætorius, Henrik

99.4 Brøgger, Suzanne

portræt af sin slægt gennem fire

Kong Kristian - mennesket,
magten og faldet

HCØ - kampen om videnskaben

Hagen, Alf van der

generationer. I centrum står far-

People'sPress, 2020. 263 s

Cobolt og Videnskabernes Selskab, 2020.

moderen Hulda og dennes mand,

Underholdende politisk bog

71 s

Suzanne Brøgger
- samtalememoirer

kaptajn Jørgen Christensen.

om den aktuelle krise i Dansk

Veludført biografisk tegneserie om

Gyldendal, 2020. 355 s

Folkeparti, efter valget i 2019,

H.C. Ørsted og 200-året for hans

Suzanne Brøgger fortæller om

med formanden som det centrale

opdagelse af elektromagnetismen.

arbejde og privatliv, sit syn på

omdrejningspunkt. For interesse-

For unge og voksne læsere af bio-

digtning og politik, feminisme og

rede i dansk politik, og de personer

grafiske tegneserier.

metafysik og på litteraturens plads

der tegner dansk toppolitik.

i et stadig mere kulturfjendtligt
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Fra virkelighedens
verden

35.54

Tanker & refleksioner

Nørby, Søren

Hverken ubesindig eller frygtsom
34.33

Turbine, 2020. 411 s

Strand, Frederik

Dramatiske beretninger fra flå-

Uropatruljen
- politiets hårde halse

dens historie - fra kampen mod

Lindhardt og Ringhof, 2020. 575 s

vor tids indsats mod pirater ved

Om Uropatruljens arbejde og

Afrikas horn. Bogen henvender

udvikling fra 1966 til 2001.

sig til maritimt og militærhistorisk

Uropatruljen blev sat ind mod

interesserede.

algeriske korsfarer i 1700-tallet til

Københavns hippier, bz'ere, rockere og narkohandlere. Baseret
99.4 Steinmetz, Jesper

på interviews med en lang række

Steinmetz, Jesper

urobetjente, samt aktører fra

04.6

Live fra Amerika

Christiania, bz'ere og rockere som

Ryge Petersen, Søren

Politiken, 2020. 357 s

fortæller deres side af historien.

Søren Ryge fortæller

Jesper Steinmetz har i over 10 år

Gyldendal, 2020. 213 s

arbejdet som udenrigskorrespon-

Korte og hyggelige essays om

dent for TV2 i USA. I bogen belyser

34.31

hverdagens små finurligheder og

han de væsentlige kulturforskelle

Thurah, Thomas

i særdeles om fugle, planter og

mellem USA og Danmark, blandet

Skyldig i drab

om landbrugets glæder. For Søren

med anekdoter fra 10 spændende

Gyldendal, 2020. 378 s

Ryges mange fans, absolut, men

år. For USA-interesserede.

Interessant fagbog om 12 danske

bestemt også for alle, der kan bru-

drabsdømte. Med beretninger om

ge nogle gode historier om et roligt

motiver og handlinger set fra deres

98.2169

99.4 Winn, Raynor

perspektiv. For interesserede i de

Det sidste gidsel

Winn, Raynor

psykologiske og sociale omstæn-

Lindhardt og Ringhof, 2020. 430 s

Saltstien

digheder omkring drab.

liv i naturen at varme sig ved.

Den spændende historie om de

12

Svane & Bilgrav, 2020. 271 s

ca. 100 danskere, der blev fanget

Hegel - for et større publikum

Om ægteparret Raynor og Moths

i henholdsvis Kuwait og Iraks

Information, 2020. 115 s

vilde vandring i 2013. Efter de

hovedstad, Bagdad, i forbindelse

Smuk essaysamling, der præsen-

havde mistet alt i en retssag, og

med Saddam Husseins invasion af

terer den tyske filosof og idéhi-

Moth var uhelbredeligt syg, gik de

Kuwait i august 1990. For læsere

storiker Wilhelm Friedrich Hegel.

1000 km langs den engelske kyst.

af danske "real life"-spændingsfor-

For alle, der interesserer sig for

For voksne med interesse for bøger

tællinger.

filosofi.

om livskriser og mod.

12

16.8

30.13

Til politisk interesserede biogra-

Birkler, Jacob

Fourest, Caroline

filæsere.

Livets alfabet

Generation krænket

Eksistensen, 2020. 174 s

Grønningen 1, 2020. 169 s

Livets mening udfoldes fra A til Å.

Har vi stadig ytringsfrihed eller har

99.4 Henriksen, Martin

Med alfabetet som kustode føres vi

censuren overtaget frisindet og den

Henriksen, Martin

i aforismens greb rundt i sproget

frie tanke? Debatbog for voksne

Nationalt selvforsvar

og ind i det særligt danske, når

med interesse for samfundsforhold

mellemgaard, 2020. 163 s

veje og vildveje i etikkens univers

og ytringsfrihed.

Biografi om politikeren Martin

bliver både spiddet og taget under

Henriksens liv og oplevelser i poli-

omsorgsfuld behandling.

tik. Den er samtidig et bidrag til
debat om Dansk Folkepartis og det

32.7953

Samfund & politik

Briterne og brexit

borgerlige Danmarks fremtid. For

Politiken, 2020. 262 s

98.63

To korrespondenters beretning om

Herron, Mark A.

Storbritanniens vej ud af EU, fra

Præsidentens ord

de stemte for udtrædelse i 2016,

Alt i Ord, 2020. 364 s

det såkaldte brexit, og de politiske

Mark Herron analyserer de ameri-

efterdønninger. For politisk interes-

kanske præsidenters retorik gen-

serede læsere.

nem tiden og forklarer, hvordan

politisk interesserede læsere.

Job & ledelse

deres taler og retoriske formåen fra
George Washington til Donald Trump
91.95

er uløseligt forbundet med den nati-

Demokratiets krise og de nye
autokratier

onale selvforståelse i USA. Grundig

Aarhus Universitetsforlag, 2020. 367 s

for det amerikanske samfund.

formidling til læsere med interesse

En række danske forskere tager
29.7

pulsen på det globale demokrati og

Koopmans, Ruud

sætter ord på de udviklinger, der

99.4 Engelbrecht, Benny

Islams forfaldne hus

truer med at kvæle det levedygtige

Sørensen, Flemming

Pressto, 2020. 252 s

demokrati.

Selvlært - Benny Engelbrecht

60.106

Om de fundamentalistiske strøm-

Momenta, 2020. 253 s

Jespersen, Henrik

ninger i Islam og konsekvenserne

Det lå ikke i kortene for Benny

Kontrol er let - ledelse er svært

heraf. For læsere af samfundslit-

Engelbrecht at ende i toppen af

Turbine, 2020. 155 s

teratur.

dansk politik. Her følger vi ham

En håndbog til mellemledere.

og hans politiske tanker på vej til
ministerposterne og indflydelsen.
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15.2

61.36

30.1751

Berger, Barbara

Brixtofte, Marie

Wismann, Maj

Sunde relationer

Bolsjefilosofi og andre leveråd

Men hvorfor?

BeamTeam Books, 2020. 199 s

Gyldendal, 2020. 231 s

DreamLitt, 2020. 416 s

Bog om sunde relationer, som

Hvilke oplevelser og erfaringer

Behandler utroskab fra mange

man ifølge forfatteren opnår ved at

har du i din usynlige rygsæk?

forskellige vinkler. Ud fra det

komme i harmoni med sit sande

Lær hvordan du får mest muligt

enkelte afsnits emne, fx "Hævn",

selv og den store universelle intel-

ud af dem. For alle voksne, der

er der først cases fra virkelighe-

ligens. For voksne med interesse

interesserer sig for deres psykiske

dens verden, dernæst forfatterens

for selvhjælp.

sundhed.

kommentarer og afslutningsvis
refleksionsspørgsmål til læseren.

Samliv

Bogen behandler også utroskabens
modsætning "Loyalitet".

30.136

Hauge, Pia

Kvindeliv

Kontorkoma
Akademisk Forlag, 2020. 242 s

Tankevækkende og lettilgænge-

30.1728215

lig bog om at generobre vores

Fadel, Sanne Gram

fantastiske hjerner fra storrums-

Salon Bagdad

kontorerne og vores selvskabte

Gyldendal, 2020. 261 s

støjtæppe. Interessant for både

Om livet som kvinde i Irak med

arbejdsgivere og arbejdstagere.

udgangspunkt i gribende og barske
historier fra en skønhedssalon i

Personlig udvikling
& psykologi

Bagdad. For voksne med interesse

15.2

for internationale forhold og kvin-

Sunim, Haemin

At elske det der ikke er perfekt

30.175

People'sPress, 2020. 300 s

Daneskov, Lars

13.17

Selvhjælpsbog i otte afsnit om

Verdens bedste bedste

Strøm, Rune

evnen til at se med kærlige øjne

Politiken, 2020. 201 s

32.5

Kan du mærke din røv, Else

på sig selv og andre i stedet for

Om det at blive bedsteforældre,

Feminisme for de 99 %

Athenas, 2020. 187 s

at stræbe efter det perfekte.

både den ændring i selvopfattelse,

Solidaritet, 2019. 106 s

Varm, engageret og morsom

Temaerne er: selvomsorg, familie,

der sker, når man tvinges til at

Et opgør med kapitalismen for at

brugsbog om håndtering af kriser

medfølelse, forhold, mod, healing,

se sin alder i øjnene og forholdet

fremme feminismen og kvinders

og konflikter i og mellem men-

oplysning og accept.

til barnebarnet, der udgør et helt

rettigheder. Bogen kan læses af

nesker. For almindelige mennesker

nyt publikum til alle ens forslidte

alle med interesse for kvinders ret-

med almindelige problemer.

historier fra gamle dage.

tigheder på verdensplan.

14

ders stilling i samfundet.

Børn & forældre

61.642

44.91

Gjessing Jensen, Karsten

Tiefenböck, Ota

Det børne- og ungdomspsykiatriske forløb

På togrejse i Tjekkiet

Frydenlund, 2020. 128 s

Guide til rejsende, der ønsker en

Gennemgang af et børne- og

miljøbevidst og økonomisk ferie

ungdomspsykiatrisk forløb fra

med tog i Tjekkiet.

Natur & dyr

Mr. East, 2020. 123 s

forældrenes første bekymring til
behandlingen sættes i værk. For
fagfolk, forældre og pårørende til
børn og unge med psykiatriske
diagnoser.

37.2

Rejser & oplevelser

55.1

Schultz Jørgensen, Per

Ibsen, Tina

Opdragelse til livsmod
og bæredygtighed

42.7 Parc national du Mercantour

Nordlys

Christensen, Niels Erik

People'sPress, 2020. 211 s

Kristeligt Dagblad, 2020. 178 s

Er du også betaget af det smukke

Hvordan opdrager man sit barn

Vandreture i
Mercantour Nationalpark

i en klimakrise? Refleksioner og

Danpress, 2020. 100 s

44.92

særlige naturfænomen, så kan du

bevidste valg, man som forældre

Inspiration til vandreture i

Tiefenböck, Ota

få din nysgerrighed stillet her.

kan gøre sig i en krisetid, der

Mercantour Nationalpark, der er

På togrejse i Slovakiet

ruster barnet til den verden de

et bjergrigt område beliggende i

Mr. East, 2020. 102 s

lever i. Bogen er interessant for

Sydøstfrankrig op til grænsen til

Guide til rejsende, der ønsker en

63.672

de forældre der gerne vil inddrage

Italien.

miljøbevidst og økonomisk ferie

Evers, Lotte

med tog i Slovakiet.

Retrieverbogen

nordlys, og vil du vide mere om det

deres børn i hverdagens klimakamp, men også for alle andre
forældre.

Wiegaarden, 2020. 356 s

Skøn og meget anvendelig bog

44.1

Ørnstrup, Jørn

47.45

om livet med en retriever. Både til

Turist i Tyskland

Tarp, Henrik

dem, der overvejer at anskaffe en

mellemgaard, 2020. 519 s

Den portugisiske pilgrimsvej

retriever og til dem, der allerede

En kulturhistorisk slentretur gen-

Bogan, 2020. 192 s

har en.

nem Tysklands største byer. For

Guide til den portugisiske pilgrims-

kulturelt og historisk interesserede

rute til Santiago de Compostela.

rejsende til Tyskland.

Velegnet for vandrere til at medbringe på pilgrimsturen.
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Mad & opskrifter

64.109

dansk hygge. Denne kagebog

64.17

Buhl, Bettina

samler en række opskrifter på tra-

Gelato

Æbler

ditionelle og lidt mere avancerede

Turbine, 2020. 126 s

Turbine, 2020. 309 s

skærekager, der alle kan bages af

30 opskrifter på lækker italiensk is,

Æblets kulturelle danmarkshistorie

store børn og voksne.

der får mundvandet til at løbe. For

fra middelalderen til 2. verdenskrig

dem, der gerne vil lave italiensk is

og med opskrifter på brød, kager,

hjemme i køkkenet.

desserter og middagsretter med

64.15

æbler.

Lundström, Rain

Det grønne Asien
Turbine, 2020. 142 s
64.12

Kogebog med inspiration til at lave

Brandt, Cathrine

vegatariske retter fra Asien. Den

Surdej

er både for nybegyndere og mere

64.1

SamtalePartner.dk, 2020. 172 s

garvede køkkenskrivere.

Klinken, Katrine

Bliv guidet til at lave dine egne sur-

Street food derhjemme

dejsbrød med succes. For alle med

Politiken, 2020. 196 s

hang til det hjemmelavede brød.

64.15

Vil du prøve lækker streetfood fra

Oakley, Gaz

hele verden - hjemme hos dig selv?

Plantekøkkenet

Så er chancen her for nysgerrige

Turbine, 2020. 223 s

kokke i alle aldersgrupper.

Kogebog med planteopskrifter til

64.17

vegetarer, veganere og andre, der

Kålkogebogen

gerne vil have ny inspiration til

Gyldendal, 2020. 237 s

plantemad.

Bogen indeholder resultaterne fra

64.102815

MAXVEG-projektet, der konklu-

Ghayour, Sabrina

Persiana

derer at kål kurerer og beskytter

Turbine, 2020. 240 s

64.17

mod type 2-diabetes og hjertekar-

Skab skønne måltider med mas-

Citroner

sygdomme. Derudover får man

ser af farver, dufte og spændende

Muusmann, 2020. 216 s

60 opskrifter med bl.a. kål samt

smage med denne mellemøstlige

Få her 216 siders citronguf til køk-

kålens historie. Til alle, der er gla-

kogebog, hvor både kødspiseren og

64.12

kenet. Drinks, tærter, supper og

de for kål og gerne vil drage nytte

vegetaren kan hente inspiration.

Fridthjof, Annemette Voss

ikke at forglemme det søde køk-

af dens gavnlige effekter.

Kagebogen

ken. For dem, der gerne tryller i

Politiken, 2020. 134 s

køkkenet, men også for dem, der

Duften af hjemmebag og smagen

mangler lidt inspiration.

af skærekage er indbegrebet af
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Livsstil

64.17

66.83

Melchior, Marie

Heitmann, Mads

Vild med rødder

Caribisk rom

61.3

Muusmann, 2020. 145 s

Politiken, 2020. 308 s

Klarlund Pedersen, Bente

Med udgangspunkt i 8 forskellige

Alt der er værd at vide om rom og

Yngre med årene

rodfrugter gives inspiration til over

mere til. Produktionsmetoder, pro-

Gyldendal, 2020. 239 s

50 forskellige varme og kolde ser-

ducenttyper og smagsvarianter fra

En meget motiverende og tilgæn-

veringer - både med og uden kød.

De Caribiske Øer, plus cocktailop-

Der er opskrifter på alt fra syltede

skrifter. Til interesserede i rom og

66.88

bedre og længere liv. For alle der

rødbeder til bagte rodfrugter med

spiritusproduktion.

Bodholdt, Henrik

ønsker at leve sundt og interesse-

Chokolade er...

rer sig for sundhed.

gelig bog om at leve sundt og få et

crumble.

Maleku Chocolate, 2020. 165 s

Chokoladens vej fra jord til bord.
64.19

Alkoholfri cocktails

Krop & ernæring

Legind, 2020. 139 s

Man behøver faktisk ikke alkohol
for at lave en lækker cocktail.

61.3

Opskrifter på 59 cocktails, der

Styrk dit immunforsvar

alle er uden alkohol. For dem,

Politiken, 2020. 294 s

der ønsker at undgå alkohol eller

Grundig og kyndig vejledning til

mangler noget inspiration udi

alle, der ønsker at forbedre deres

cocktailverdenen.

immunforsvar og være bedre rustet
66.83

mod virusser, bakterier og andre

Schmidt, Jesper

sygdomme.

61.3

64.19

Gin

Bebo, Katherine

Lindhardt og Ringhof, 2020. 128 s

Bond cocktails

Gin topper på trend-barometeret.

64.14

Gyldendal, 2020. 175 s

Legind, 2020. 64 s

Få en række opskrifter på gin-

Villumsen, Karina

Lisbeth Zornig Andersen fortæl-

"Shaken, not stirred". Sådan vil

drinks samt opskrifter på hjem-

Fri for candida og dysbioser

ler om sin livsstilsændring, som

den legendariske agent James

melavet tonic og gin. For dem, der

Madgudinden, 2020. 201 s

har givet hende et bedre helbred,

Bond have sin Martini. Mere end

gerne nyder en god gin-drink eller

Selvhjælpsbog med tips, råd og

mere selvværd samt livsglæde. For

20 klassiske og elegante cocktails,

bare mangler lidt inspiration.

vejledning til at undslippe candida

kvinder og mænd som ønsker en

der også vil falde i den engelske

og dysbioser. Henvender sig til

forandring, mentalt og fysisk.

007-agents smag. For dem, der

læsere af sundhedslitteratur, samt

gerne nyder en drink og mangler

læsere, som ønsker at få udrenset

ny inspiration.

kroppen.

Zornig Andersen, Lisbeth

Zornigkuren
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61.54

Velvære & fitness

Morter, Sue

61.643

64.64

Sletved, Tea

Helgetun, Marte

Koderne til din energi

79.53

Bogen om depression

Strik til børn

Borgen, 2020. 355 s

Strandberg Publishing, 2020. 219 s

Legind, 2019. 176 s

Vågn op til din sande natur og bliv

Lev restorativt med yoga,
pauser og ro

Selvhjælpsbog til unge som har

60 strikkeopskrifter på sweatre,

en sundere, gladere og stærkere

Restorativ Livsstil, 2020. 211 s

brug for at forstå, hvad en depres-

jakker, bukser, kjoler, huer og

udgave af dig selv ved brug af syv

Hvis livet går for stærkt, så er

sion er, hvordan de forskellige

tørklæder i størrelse 0-6 år. Alle

energikoder. For spirituelt interes-

restorativ yoga måske det rette for

symptomer ser ud og kan opleves.

opskrifter er forklaret uden forkor-

serede i alternativ helbredelse.

dig? vælger du at leve restorativt,

Fem unge fortæller om, hvordan

telser og fagsprog.

kan du lære din krops signaler at

det er at have en depression.

kende, blive klogere på dig selv og
lære at stoppe op og tage pauser.

Sy & strik

For læsere af selvudviklingsbøger,
gerne med en lyst til det spirituelle.

Sygdom & behandling
61.641

Pilgaard, Jobbe

Demens

64.64

64.14

Grønningen 1, 2020. 144 s

Klompelompe - strikkefest

Holm, Claus Julius

Varm og personlig beretning om

Sund livsglæde
- mit livs vigtigste opskrift

hvordan man kan prioritere, så

64.64

Sjette bind i det populære

man får kræfter til, "at den, som

Gray, Tanis

Klompelompe-univers er en hyl-

Turbine, 2020. 207 s

du er pårørende til, kan læne

Magi på pindene

dest til både erfarne og uerfarne

Efter et vægttab på 23 kilo deler

sig op ad dig - uden du vælter".

Turbine, 2020. 207 s

strikkere. Bogen er opdelt i 6

den kendte TV-kok Claus Holm

For pårørende til personer med

28 strikkeopskrifter baseret på

temaer med opskrifter på trøjer,

ud af sine personlige erfaringer,

demens.

Harry Potter-filmene. Indeholder

huer, tæpper med mere, i et indby-

sunde opskrifter og træningsøvel-

alt fra sweatre og accessoires til

dende nordisk layout.

ser. Til alle, der vil i gang med

boligtekstiler og strikkede bamser.

vægttab eller blot vil fastholde en

Med fortælling og stregtegninger

sund livsstil.

om de magiske væsner, genstande

People'sPress, 2020. 184 s

eller personer, det strikkede referere til.
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Hobby & fritid

64.64

64.64

Myklebust, Ingunn

Sølvsten, Birgitte

76.9

#Bystrik

1-2-3 bæredygtig

63.56

Turbine, 2020. 187 s

Sølvsten Design, 2020. 95 s

Design med græsser

Eventyrligt vinter og julepynt
med H.C. Andersens papirklip

Strikkeopskrifter der forener

Er du også træt af at købe plastik-

Nice, 2020. 239 s

Melike Fürstenberg, 2020. 58 s

det urbane med det traditionelle

poser til indkøb? Så er denne strik-

Græsser kan bruges til meget i

Eventyrligt julehæfte med de fine-

norske. Her får også uerfarne

kebog lige noget for dig; her er der

såvel private haver som i parker

ste jule- og vinterklip inspireret af

strikkere en chance for et vellykket

masser af opskrifter på fx bære-

og anlæg, hvor de ud over at give

H.C. Andersens papirklip. For alle,

første projekt. Der er opskrifter til

dygtige bære- og opbevarings net.

karakter og dybde til beplantningen

der elsker papirklip og juleklip.

hele familien - inklusiv hunden.

For alle der kan lide at strikke.

er gode for biodiversiteten. Læg og

Fürstenberg, Melike

lærd med interesse for haver og
natur kan læse med her.
64.64

Neumann, Linka

Vildmarkssweatre

68.8

Turbine, 2020. 141 s

Genbrugsmode

Farverige tykke trøjer til friluftsfolk.

Røde Kors i samarbejde med Gad, 2020.

Er du en middelgod strikker, der er

188 s

til vandring, klatring og hunde, er

Med redesign af genbrugstøj fra

dette strikkebogen til dig.

Røde Kors har Soeren Le Schmidt
64.65

skabt kollektionen RKXSLS. Går

Matthies, Jonas

du op i både klima og mode, men

Hæklede bogmærker
til alle bogorme

mangler tips til at upcycle, så kan

78.26

du få inspiration til at opbygge en

Scharling, Pia Bohr

Legind, 2019. 109 s

garderobe med mere personlighed

Syng! - du kan godt

Opskrifter på forskellige amigu-

- uanset alder og køn - du behøver

Muusmann, 2020. 105 s

rumi-dyr man kan hækle som

bare nål og tråd.

Hvis du kan tale, kan du også syn-

bogmærker. Opskrifter i tre svær-

ge! Så kort og kontant meldes det

hedsgrader. Med trin-for-trin guide

ud i denne bog, der netop handler

med fotos til hvordan man hækler

76.236

om at synge. Få en række tips og

64.64

bogmærket. Desuden afsnit med

Dam Nielsen, Ebbe

tricks samt en række øvelser og

Rytter, Thea

vejledning og grundteknikker.

Raku - kom godt i gang

bliv en bedre sanger. For dig, der

Strikket julepynt

raku.dk, 2019. 60 s

gerne vil lære at synge, men som

Turbine, 2020. 77 s

Guide til at fremstille sin egen

mangler redskaberne.

Strikket julepynt til alle strikkere,

rakubrændte keramik.

der gerne vil lave nyt til julekassen.
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79.65

79.706

om bl.a. det danske landshold. For

Theill, Lene M.

Møller Karlsen, Nanna

læsere som interesserer sig for

Ryttertræning

Vi står her stadig

fodbold og landsholdet.

Indblik, 2020. 94 s

Helmin & Sorgenfri, 2020. 185 s

Hestebog med fokus på rytterens

Kom med på en emotionel rut-

egen fysiske træning. Kropskontrol

sjebanetur, når chefredaktøren

og bedre balance er nøgleord i

på 3point.dk med stor indsigt og

bogen som kan inspirere, såvel dig

passion ser tilbage på Brøndby IF's

77.696

som er ny i sadlen, og den erfarne

historie i perioden 2010-2020. For

Pedersen, Paw Kåre

rytter.

interesserede i Superligaen og fans

Sandberg-dynastiet

af klubben.

mellemgaard, 2020. 1054 s

Musik & film

Et meget omfattende filmhistorisk

79.32

værk, som både belyser Sandberg-

Kirschbaum, Sophie

Hæklede venner for altid

79.71

familiens aftryk og den danske

Legind, 2020. 141 s

Dong Abrahamsen, Jeppe

filmhistorie gennem ca. 100 år. Til

Mød kendte figurer fra film og tv i

Touchdown

dem med interesse i dansk film-

denne iøjnefaldende bog, der har

Momenta, 2020. 424 s

historie.

opskrifter til øvede hæklere. Alle

Siden 1920 har amerikanske mænd

børn elsker Minions og Gurli Gris

kæmpet og maset med at bevæge

- her er opskrifter på figurer, der

en bold bag modstanderens bag-

99.4 Presley, Elvis

ligner dem umiskendeligt.

linje. Den voldsomme sport har

Bonja, Ed

begejstret og forarget lige siden

Elvis, obersten og mig

79.706

den blev opfundet og er på mange

Memphis Mansion, 2020. 102 s

You never walked alone

måder synonym med USAs histo-

Fotografen Ed Bonja og den dan-

Helmin & Sorgenfri, 2020. 191 s

rie. Til interesserede i amerikansk

ske Elvis-ekspert Henrik Knudsen

79.61

Passioneret bog om fodboldklub-

fodbold.

fortæller i tekst og især fotos om

Aagaard, Marina

ben Liverpool og dens første

Gå dig i form

engelske mesterskab i 30 år. Med

Aagaard, 2020. 295 s

indsigt, og med afsæt i de mange

79.71

Informativ og velformidlet bog for

år væk fra den absolutte top, for-

Glinvad, Morten

alle, som vil gå sig i form eller for

tælles om vejen til succes for den

dem, som arbejder professionelt

traditionsrige klub. I særdeleshed

Kasper Hjulmand
– fodbolddrømmer

med motion. Bliv inspireret til at

en lækkerbisken for alle fans af

Gyldendal, 2020. 348 s

dyrke gang som motionsform og

Liverpool og generelt følgere af

Interessant og velskrevet bio-

bliv klogere på om man fx kan tabe

engelsk fodbold.

grafi om den danske landstræner

Sport & motion

Elvis Presley i første halvdel af
1970'erne. En bog til Elvis-fans og

sig i vægt ved at gå.

i fodbold, Kasper Hjulmand. Han
fortæller åbent og reflekterende

20

læsere af rockhistoriske bøger.

Kunst & design

76.096

forestillingsverden og overtro. For

Gelfer-Jørgensen, Mirjam

historisk interesserede læsere.

70.917

Kunstarternes forbrødring

Fantastiske kvinder

Strandberg Publishing, 2020. 527 s

Louisiana Museum of Modern Art, 2020. 111 s

Omfattende og ambitiøst værk,

61.612

Præsentation af kvindelige surrea-

der belyser perioden fra 1880-

Den fjerde rytter

lister fra Europa, USA og Mexico,

1910, skønvirke, i forhold til

Gad, 2020. 241 s

med fokus på deres virke og sær-

kunstindustrien i Danmark.

Mød verdenshistoriens største

lige bidrag til surrealismens form-

Fagbog til dem med interesse i

dræbere og samfundsomvæltere!

og billedsprog.

kunsthistorie og mere specifikt

Medrivende og yderst læseværdig

i forhold til krydsfeltet mellem

rejse gennem epidemiernes historie

kunst og industri.

for alle, der ønsker at bliver klogere
på såvel epidemiernes væsen, som

99.4 Rothenborg, Judith

Historie

Lykken venter lige om hjørnet

menneskets reaktioner derpå.

People'sPress, 2020. 299 s

Judith er jazzsanger og skuespiller,

30.1645

74.6

og hun vandt mange seeres hjerter

Harder, Thomas

Fønss-Lundberg, Thyge Christian

da hun var med i tv-programmet

De uønskede

Kongelige portrætter i 500 år

"Mormor på mandejagt". Hun

Gyldendal, 2020. 479 s

Frydenlund, 2020. 199 s

fortælle om et spændende og far-

74.6

Historisk dokumentar, som fortæl-

Coffee table-bog om det danske

verigt liv, men også om modgang

Bredmose Simonsen, Henrik

ler historien om de ca. 250.000

monarki gennem 500 år med

og sorger. Læsere af biografier om

tyske flygtninge, som kom til

udgangspunkt i royale billedpor-

store kvindelige personligheder, vil

Da guldalderen kom til
Søhøjlandet

Danmark i den kaotiske slutfase af

trætter og malerier. Hvert kapitel

elske bogen.

Turbine i samarbejde med Museum

2. verdenskrig i foråret 1945. Guf

er både i dansk og engelsk udgave.

Skanderborg, 2020. 154 s

for dem som er historisk interes-

For historisk interesserede læsere.

Beskrivelse af en hidtil upå-

serede og som sluger al litteratur

99.4 Schulz, J. A. P.

agtet kunstnerkoloni på

om den blodige verdenskrig.

Høgel, Sten

Himmelbjergegnen i slutningen af

Johann Abraham Peter Schulz

1800-tallet med maleren Vilhelm

Multivers, 2020. 374 s

Kyhn som omdrejningspunkt.

39.3

Verden i opbrud

Biografi over komponist og kapel-

Spændende bidrag til dansk kunst-

Svendrup, Torben

Turbine, 2020. 405 s

mester Johann A.P. Schulz (1747-

historie for alle kunstinteresserede.

Om de mange opbrud indenfor

1800), der har haft stor betydning

Fabelmennesker og fabeldyr
i dansk middelalder

for udbredelsen af fællessangen i

Ådalen, 2020. 160 s

i 1930'erne. Massiv arbejdsløshed,

Danmark. For musikhistorisk inte-

Om fabeldyr og fabelmennesker,

politisk polarisering og kulturelle

resserede.

som en del af middelalderens

forandringer er nogle af temaerne.

91.92

Gregersen, Hans

21

stort set alle aspekter i samfundet

96

99.4 Spiegel, Renia

nesker. Uhyggelig læsning til inte-

Olsen, Rikke Agnete

Spiegel, Renia

resserede i nazismens vanvittige og

Kongen i Danmark

Renias dagbog

samtidigt helt banale ondskab.

Turbine, 2020. 157 s

Kristeligt Dagblad, 2020. 368 s

Har du styr på kongehuset? Hvis

Dagbogsoptegnelser fra en jødisk,

ikke, fungerer denne underhol-

polsk pige, der fik et kort liv.

dende og informative bog som en

Hendes 80-årige søster har først

fremragende indgang til de mange

kunnet udgive dagbogen i 2016 og

regenter, lige fra sagnkongerne

har skrevet for- og efterord. Til

51.8

til Margrethe II. For interesserede

læsere af autentiske beretninger

Excel 2019 for alle - Office 365

i kongehuset eller Danmarks

fra 2. verdenskrig er her et gri-

Libris, 2020. 101 s

historie.

bende indblik i en forelsket teen-

Grundlæggende indføring i tekst-

agepiges liv under krigen.

behandlingsprogrammet Excel

Udenlandske film

Apple, windows
& sociale medier

2019.

Amulet

96.71

Universal Sony Pictures Home Entertainment

Befrielsen i glimt

og Nordic Nonstop Entertainment, 2020.

FILM

Kristeligt Dagblad, 2020. 235 s

75 korte, personlige fortællinger

Nordiske film

fortalt af helt almindelige mennesker, der som børn eller unge

(89 min.)

En tidligere østeuropæisk soldat,
der nu lever som hjemløs arbejdsmand i London, flytter ind i et

selv oplevede Danmarks befrielse

Barn

mystisk hus hvor ondskaben lurer.

fra den tyske besættelse d. 4.-5.

Angel og Øst for Paradis, 2020. (2 t., 37 min.)

Men hvem er skyld i ondskaben.

maj 1945. For alle med interesse

En 13-årig pige slår ved et uheld

Gyser til et voksent publikum.

for hverdagen i Danmark under 2.

sin klassekammerat ihjel i fri-

verdenskrig.

kvarteret. Ofrets far er politiker
på højrefløjen, mens pigens far er

Light of my life

politiker på venstrefløjen. Skolens

Noble Entertainment og Mis. Label, 2020.

99.4 Hansen, Tom

99.4 Stangl, Franz

rektor kæmper for at holde

(115 min.)

Thinggaard Pedersen, Tom

Stensager, Anders Otte

situationen under kontrol, men en

En far og datter lever adskilt og

Morfars dagbog

Franz Stangl

hemmeligholdt romance gør alting

skjult fra omverdenen efter en

MEN2R, 2020. 126 s

People's Press, 2020. 495 s

kompliceret. Norsk drama for alle

verdensomspændende pandemi,

Tom Thinggaard Pedersen fortæl-

En grundig og omfattende biografi

filmelskere over 11 år.

indtil verden igen er normal. Til

ler sin morfars historie. Morfaren,

om den østrigske krigsforbryder

de mange, der ikke kan få nok af

Tom Hansen, var militærmand

Franz Stangl, der bl.a. som kom-

realistiske pandemifilm og -bøger.

og sabotør under 2. verdenskrig.

mandant for udryddelseslejrene

Kan ses fra 15 år.

Oplagt for dem, som sluger alle

Sobibór og Treblinka var medskyl-

bøger om 2. verdenskrig.

dig i mord på mindst 400.000 men-
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SPIL

The operative

The Peanut Butter Falcon

Scanbox Entertainment og Soul Media, 2020.

Noble Entertainment og Mis. Label, 2020.

handler om kampene mellem Den

(112 min.)

(93 min.)

nye republik og Imperiet. Du spiller

Da Rachel hverves af efterretnings-

Dejlig, charmerende feel-good

piloter på begge sider af fronten.

tjenesten Mossad viser hun hurtigt

film om et umage venskab og om

For fans af Star wars fra 13 år.

talent for spionarbejdet. Rachel

at tage skæbnen i egen hånd. Kan

sendes på en mission i Iran, men

ses af alle fra 11 år.

"Return of the Jedi". Historien

Tony Hawk's pro skater 1+2

hun er mere egenrådig end forventet, og efterhånden vokser spæn-

ATVI International 2020, PS4

dingerne mellem Mossad, Rachel

Radius

Hop op på dit skateboard og nyd

og det iranske mål. For alle over 15

Soul Media og Take One, 2020. (89 min.)

denne sprøde remake af de to

år der elsker en god spionfilm.

En mand vågner op med hukom-

første klassiske Tony Hawks-

melsestab. Alle der kommer i

skaterspil. Fra 10 år.

nærheden af ham dør! Blanding

Avengers

mellem gys, science fiction og

Square Enix, 2020, PS4

thriller, til et voksent publikum der

Her kan du spille som superhelte-

godt kan lide konceptfilm.

ne fra Marvel-serien Avengers. Red
verden fra den onde superfjende
M.O.D.O.K. For alle fans af Marvel.

True history of the Kelly gang

Fra 13 år.

Universal Sony Pictures Home Entertainment
og Nordic Scanbox Entertainment 2020.
(120 min.)

Minecraft dungeons

I 1800-tallets Australien hærger

Mojang Studios, 2020. PS4

Ned Kelly og hans bande af kjole-

Kæmp dig vej gennem dette even-

Ordinary love

klædte lovløse. Som en moderne

tyr sat i Minecraft-universet. Begiv

Scanbox Entertainment og Soul Media, 2020.

Robin Hood får Ned og banden

dig ned i de mange farlige huler

Void bastards

(88 min.)

mange tilhængere, men langsomt

alene, eller med et hold venner,

Humble Bundle, 2020. PS4

Ægteparret Joan og Tom har levet

strammes nettet om banden og

kæmp mod monstre og find skat-

First person shooter, hvor du skal

sammen i årtier. Da de er i tres-

pludseligt er de på flugt fra politiet.

tene. Fra 10 år.

overleve i den farlige Sargasso-

serne, er deres største udfordring

tåge, ved at boarde andre rumskibe

at holde Tom i god form. Da Joan

og stjæle livsvigtige materialer.

opdager en knude i sit ene bryst

Star wars squadrons

Spillet tilhører undergenren rogue-

forandres meget i deres tilværelse.

EA, 2020. PS4

like, som har højere sværhedsgrad

Kærligheden og ømheden mellem

Baseret på Star wars-filmene.

og begrænsede muligheder for at

de to forbliver dog intakt.

Flysimulation, som foregår i Star

gemme undervejs. For unge og

wars-universet lige efter filmen

voksne fans af science fiction.
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