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Danske romaner

Blixt, Liselott

Gåsedrengen fra Skåne
Forfatterskabet.dk. 136 sider

Carl var barn i den svenske social-

forsorg i slutningen af 1800-tallet. 

Læs om de frygtelige svigt, han 

blev udsat for. 

Bolt, Nina

Tyngdens kraft
Epilog. 252 sider

Biografisk roman om den kvin-

delige franske filosof og jøde 

Simone Weil (1909-1943). Familien 

flygtede til USA fra Frankrig og 

den tyske besættelse. Omhandler 

bl.a. Simones ønske om at deltage 

i krigen. 

Jensen, Flemming

Kongen af Malmø
Alhambra. 392 sider

Politisk satirisk kærlighedsroman 

om den danske indvandrerpolitik 

og kongehuset. Den danske kron-

prins Michael er klar til at overtage 

tronen efter kongen som ligger for 

døden. Der er blot sket det "uhel-

dige", at kronprinsen har forelsket 

sig i den "forkerte". 

Jepsen, Erling

Skolekomedie
Gyldendal. 279 sider

3. del af Familiehemmeligheder

Romanbiografi om opvæksten i 

Gram og ungdomslivet på kol-

legiet og gymnasiet i 1970'ernes 

Haderslev. En ægte Jepsen-bog 

fyldt med fantasi, hjerte, smerte og 

den altid underliggende humoristi-

ske tone. 

Gråbøl, Fine

Ungeenheden
Gad. 169 sider

Om en gruppe unge i psykia-

trien og deres liv og samvær på et 

bosted. 

Houth, Henriette

Solen er så rød
Politiken. 248 sider

Hvordan lærer man at leve, når ens 

forældre begge har fravalgt livet. 

Roman om familiens uudslettelige 

indvirkning på vores tilværelse og 

identitet. 

Høgsbro, Kirstine K.

Med hensyn til at blive ny
Grønningen 1. 311 sider

Efter sin mors død ryger den kvin-

delige hovedperson ud i en livskri-

se og isolerer sig i familiens som-

merhus. Eksistentiel roman om en 

kvindes liv med valg og fravalg. 

Hørslev, Lone

Halvt i himlen
Politiken. 357 sider

Lone Hørslev fortæller sin olde-

mors historie i en roman om 

kvinder, kærlighed og overle-

velse i 1920'ernes fattige del af 

København. 

Juhl, Pernille

Dagmar & Johannes
People'sPress. 359 sider

Historisk trekantsdrama om 

Dagmar, der splittet mellem to 

mænd, må kæmpe for kærligheden 

under første verdenskrig. 

Korsgaard, Thomas

Man skulle nok have været der
Lindhardt og Ringhof. 263 sider

3. del af Hvis der skulle komme et men-

neske forbi

Da Tue mister sin lejlighed, nægter 

han at vende retur til familien i 

Skive. Han låner en sofa hos kol-

legaen Victoria og hendes mor, 

men Tue har svært ved at begå sig 

i overklassefamilien. 



3

Larsen, Charlotte M.

Estrid Ulvfare
Mandrup. 272 sider

1. del af Estrid Ulvfare

Estrid mister både sin mand og sin 

søn i et mislykket oprør mod den 

stedlige griske jarl. I mødet med 

krigeren Sorte Thorsten ser hun en 

mulighed for hævn. 

Lodahl, Mads Ananda

Sauna
Gyldendal. 253 sider

Johan møder en dag den transkøn-

nede William. De indleder er liden-

skabeligt forhold.

Lucht, Hans

Lysene på den anden side
Turbine. 319 sider

Barsk og vedkommende roman 

om afrikanere på flugt i Afrika og i 

Danmark. 

Lynge, Nauja

Opgangen
Byens Forlag. 334 sider

Grønlænderen Elise og færingen 

Solveig knytter et stærkt ven-

skab ud fra fællesskabsfølelser 

om ensomhed og fordomme i 

Danmark.

Lång, Line-Maria

Himmelanker
Gyldendal. 251 sider

Line-Maria Lång var nær ven af 

forfatteren Jan Sonnergaard. Da 

han dør pludseligt i 2016, begynder 

hun at skrive om deres venskab. 

Om hvordan de to meget forskel-

lige mennesker fandt hinanden i et 

unikt venskab. 

Paborn, Sara

Tidselhonning
Gutkind. 425 sider

Ebba Lindqvist har mistet alt: 

karriere, mand og livsmod. En 

79-årigs læserbrev i et ugeblad 

vækker noget i hende, og snart 

begiver hun sig mod den syd-

svenske kyst for at interviewe den 

ældre dame om hendes lange 

ægteskab. Men det er en helt 

anden historie, hun får med hjem. 

Slot Christiansen, Karin

Fuglene synger baglæns
Grønningen 1. 359 sider

Barndomsveninderne Katrine og 

Vicki lever vidt forskellige liv og 

misunder i stilhed den andens 

hverdag. En række fatale begiven-

heder tvinger dem til at tage deres 

liv op til revision og måske komme 

endnu tættere på hinanden. 

Strandbygaard, Karen

Noget du ikke ved om længsel
People'sPress. 299 sider

Efter flere mislykkede fertilitets-

behandlinger bliver det mere og 

mere klart for Maria, at hun nok 

ikke bliver mor. Hendes besættelse 

påvirker både hendes lovende kar-

riere og forholdet til kæresten. 

Riel, Ane

Urværk
Lindhardt og Ringhof. 230 sider

Tiden rinder ud for Alma, men hun 

husker at trække bornholmeruret 

op hver aften, inden det er tid for 

dem begge at gå i stå. 

Skaaret, Linda

Fugl og fisk
Grønningen 1. 219 sider

Den yngste datter vender til-

bage til Esbjerg, da hendes stærkt 

demente far ligger for døden, 

og konfronteres med fortiden og 

gamle åbne sår.
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Nordiske romaner

Andersson, Lena

Datteren. En fortælling om 
folkehjemmets opløsning

C&K. 263 sider

2. del af Sveas søn

Vi følger Sveas barnebarn Elsa 

og via hende oplever det svenske 

velfærdssamfund i dets op- og 

nedture. 

Grimsrud, Beate

Jeg foreslår at vi vågner
Batzer. 630 sider

Hvad stiller man op med sit ellers 

så gode liv, når brystkræften ram-

mer? 

Jón Kalman Stefánsson

Stjernernes knitren
Batzer. 215 sider

En syvårig dreng har mistet sin 

mor, og da han en morgen opdager 

en kvinde komme ud fra farens 

soveværelse, flygter han ind i en 

eventyrlig parallelverden, hvor 

familiens historie udspiller sig.

Knutsson, Jona Elings

Krokodillens vendekreds
Turbine. 303 sider

Fandenivoldsk, humoristisk og 

absurd roman om svenske Malin 

og sovjetiske Jonova, som begge er 

trætte af sig selv, deres liv og ikke 

mindst deres ægtemænd. 

Linde, Heidi

Hvad hun klager over, når hun 
klager over husarbejdet

Turbine. 310 sider

To kvinder er hver især godt instal-

leret i en stabil, tryg tilværelse med 

mand og børn, men noget trykker. 

En fortælling om troskab, utro-

skab, moderskab og identitet i det 

moderne familieliv. 

Ottarsdóttir, Katrin

Pigen i verden
Lindhardt og Ringhof. 288 sider

Et portræt af et færøsk bygdesam-

fund i 1960'erne set med et barns 

øjne. For læsere af bøger i et roligt 

tempo med vægt på person- og 

miljøskildringer.

Sjón

Korngult hår, grå øjne
Grif. 166 sider

Hvad får en almindelig ung islæn-

ding til at blive nynazist.

Skybäck, Frida

Boghandlen ved Themsens bred
Cicero. 501 sider

Da Charlotte arver en boghandel 

i London efter sin afdøde moster, 

bliver hun nysgerrig på den hem-

melighed, som hendes mor har 

holdt skjult for hende. 

Skåber, Linn

Til de voksne
People'sPress. 286 sider

Hvordan er det at være voksen. 

Lige der mellem ungdommen og 

alderdommen. Det kommer denne 

samling af fortællinger, præsente-

ret som monologer, med nogle af 

svarene på. Få et indblik i, hvad det 

vil sige at være voksen - på godt og 

ondt. Illustreret af Lisa Aisato.

Wessel, Katrine

Ellinors modige valg
Hr. Ferdinand. 334 sider

4. del af Wintherdynastiet

Den unge enke og svigerdatter i 

Wintherdynastiet, Ellinor, trodser 

sine svigerforældre, da hun vil 

arbejde og bo for sig selv. 

Romaner fra resten 
af verden

Austin, Lynn

I fortidens skygge
Lohse. 404 sider

Kathleen på 54 har ikke set sin 

familie i 35 år. En dag modtager 

hun en invitation til en familiefest, 

og sammen med sin 16-årige dat-

ter drager Kathleen af sted mod 

dét, der fører til en større forstå-

else for fortidens generationer. 
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Bennett, Brit

Det der skiller os
Gyldendal. 396 sider

Et par enæggede tvillingers veje 

skilles, og hvor den ene bærer 

på en hemmelighed og får et 

privilegeret liv som hvid i Los 

Angeles, må den anden slide i det i 

Sydstaterne som servitrice og sort. 

Hvordan kan deres tilværelse falde 

så forskelligt ud.

Bohnet, Jennifer

Den franske villa
Cicero. 349 sider

Carla Sullivan bliver snart 50, 

børnene er flyttet hjemmefra og 

hendes mand er hende utro igen. 

Nu er hendes mor død, og Carla 

rejser til Frankrig for at opsøge sin 

moster. Det møde åbner for både 

gamle familiehemmeligheder og 

nye begyndelser. 

Chase, Eve

Døtrene fra Foxcote Manor
Lindhardt og Ringhof. 383 sider

Et mysterium og familiedrama om 

et hittebarn, familien der tager 

hende ind og barnepigen, der ken-

der alle deres hemmeligheder. 

Colfer, Eoin

Highfire
Gyldendal. 368 sider

Squib er teenager og ikke den 

mest velafrettede af slagsen. Dybt 

inde i Louisianas sumpe møder 

han Vern, den sidste drage i ver-

den. Den har ikke overlevet så 

længe ved at efterlade en masse 

vidner. 

Easton, B. B.

44 kapitler om 4 mænd
People'sPress. 291 sider

Den frustrerede BB begynder at 

føre dagbog over ungdommens 

vilde sex-eskapader med en række 

bad boys vel vidende, at hendes 

kedelige ægtemand Ken læser 

med i smug. Langsomt, men sik-

kert, får BB styret ham i en langt 

mere tilfredsstillende retning i 

sengen og ægteskabet.

Evaristo, Bernardine

Pige, kvinde, andet
Gad. 441 sider

Den eksperimenterende, sorte, 

lesbiske scenekunstner Amma har 

premiere på sin nye forestilling. 

Denne premiere får trådene til at 

mødes for et væld af minoritets-

kvinder og sætter spot på deres 

problemer i livet. 

Gospodinov, Georgi

Tidsskjul
Jensen & Dalgaard. 341 sider

Gaustin, psykoterapeut og specialist 

i hukommelsesforstyrrelser, har 

skabt en "fortidsklinik" i Zürich, 

hvor fx demente kan få lejlighed til 

at opholde sig i en genskabt fortid. 

Det bliver et projekt, der griber hele 

Europa, og som fører til en folkeaf-

stemning om fortiden. 

Hadlow, Janice

Den anden Bennet søster
DreamLitt og Griffle. 481 sider

Hvordan gik det egentlig med 

den midterste af de fem søstre i 

"Stolthed og fordom". Hende der var 

den kedelige og ikke særligt kønne. 

Hannah, Kristin

Firefly Lane
Cicero. 505 sider

Året er 1974. Kate og Tully, der går 

i 7. klasse, er næsten så forskel-

lige, som nogen kan være, men de 

bliver hinandens faste holdepunkt 

gennem de næste 30 år. Alligevel 

kan deres venskab ikke overkom-

me alle forhindringer.
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Haratischwili, Nino

Det ottende liv (til Brilka)
Gutkind. 1092 sider

Familiesaga fra især Georgien og 

Rusland. Den foregår gennem hele 

det 20. århundrede.

Henry, Veronica

Hjertets boghandel
Cicero. 349 sider 

Da Emilias elskelige far dør, forsø-

ger hun at videreføre boghandlen, 

der var hans livsværk. Men der er 

økonomiske problemer, og er det 

sådan, hun vil leve resten af sit liv. 

Heywood, Carey

Lydbogsindlæseren i Woodlake
Palatium. 326 sider

Lucy flytter sammen med sin 

forlovede til Woodlake for at være 

tættere på sin bedstefar. Som lyd-

bogsindlæser kan hun arbejde hvor 

som helst. Men hendes forlovede, 

Derek, bryder sig ikke om livet i en 

lille by og slet ikke om den lækre 

anlægsgartner, Gideon Thompson. 

Messina, Laura Imai

Linjen ved verdens kant
Grønningen 1. 250 sider

I en afsidesliggende have i Japan 

står en gammeldags telefonboks 

med et afkoblet telefonrør. Folk 

med sorg i hjertet søger dertil for 

at tale til vinden og deres afdøde. 

En af dem er Yui, som mistede sin 

lille datter og mor i Tsunamien i 

2011.

Nabokov, Vladimir

Bleg ild
Turbine. 343 sider

Eftertænksom og kompleks bog, 

der er en slags kommenteret 

udgave af digteren, John Shades, 

999 linjer lange digt. 

Potter, Alexandra

Bekendelser fra en f#ck-up 
i fyrrerne

NB Books. 503 sider

Nell flytter hjem til London efter 

et fejlslagent amerikansk eventyr. 

Vennerne er godt etablerede, Nell 

er single, i fyrrerne og skriver 

nekrologer for at tjene til huslejen. 

Men da hun møder den vidunder-

lige 81-årige enke, Cricket, sker 

der noget. 

Quinn, Kate

Rosenkoden
HarperCollins. 667 sider

Deres arbejde på Bletchley Park 

under 2. verdenskrig var tophem-

meligt og kostede dem alle dyrt 

- men nu må de knække en sidste 

kode. 

Richman, Alyson

De elskende fra Prag
Lindhardt og Ringhof. 335 sider

Lenka og Josef mødes i Prag, lige 

inden 2. verdenskrig bryder ud. De 

forelsker sig og gifter sig hurtigt, 

men krigen splitter det unge par, 

da Josef får mulighed for at rejse 

til Amerika. 

Rijneveld, Marieke Lucas

Aftenens ubehag
Vinter. 282 sider

Intens og knugende roman om 

en familie i dyb sorg og om en 

børneflok, der langsomt falder fra 

hinanden. 

Samartin, Cecilia

Pigen på broen
Zara. 351 sider

Kystlivredderen Pete Murphy sæt-

ter dumdristigt sit eget liv på spil i 

forsøget på at redde en kvinde, der 

springer ud fra en høj bro. Imod 

alle odds overlever hun, og han 

føler sig sært forbundet til hende - 

nærmest besat. 
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Smith, Ali

Sommer
Gyldendal. 380 sider

4. del af Efterår

En række forskellige personers liv 

flettes på finurlig og tilfældigvis 

sammen. Temaerne spænder vidt, 

men fælles for dem alle er histori-

ens vingesus og samfundet. 

St. Aubyn, Edward

Dobbeltblind
Gad. 324 sider

Lucy, Olivia og Francis er alle 

tre dybt fascinerede af biologi. 

Romanen følger deres liv, venskab 

og kærlighedsforhold i omkring et 

år, hvor de udfordres på deres aka-

demiske overbevisninger.

Stuart, Douglas

Shuggie Bain
Politiken. 483 sider

Barsk roman fra 1980'ernes 

Glasgow om en følsom drengs 

hårde opvækst med en alkoholi-

seret mor.

Wenzel, Olivia

Mit hjerte er en automat
Turbine. 321 sider

En ung, sort, tysk kvinde kæmper 

for at skabe sig en identitet i sam-

spillet mellem sin egen opfattelse 

af sit liv og samfundets syn på 

hende. En roman om ensomhed, 

kærlighed, racisme, identitet, sorg 

og seksualitet.

Wingate, Lisa

Hannies bog
Alpha. 457 sider

I 1875 er den tidligere slavepige 

Hannie, forklædt som dreng, på 

en farlig rejse gennem det sydlige 

USA for at lede efter sine søskende 

og sin mor. I 1987 får Benedetta 

Silva job på den lokale skole i 

Augustine, Louisiana, og begyn-

der at kigge nærmere på byens 

historie.

Wunnicke, Christine

Damen med den bemalede hånd
Café Monde. 176 sider

Et møde mellem videnskabsmænd 

på en lille ø ud for Bombay i 1764. 

Danske krimier og 
spændingsromaner

Albinus, Iben

Damaskus
Politiken. 495 sider

Sigrid udstationeres i Damaskus 

for en Skandinavisk telegigant, 

der ønsker at sprede demokrati 

og oplysning via internet. Men uof-

ficielt arbejder hun for efterret-

ningstjenesten. 

Bagger, Thomas

Manden i tre dele
Politiken. 379 sider

En ældre mand findes død ved 

Smøl Vold i Sønderjylland. Men 

hvordan er han kommer derhen, 

og hvorfor har nogen skåret navnet 

Grandberg i den afdødes krop? 

Specialagenterne Lucas Stage og 

David Flugt tilkaldes for at hjælpe 

med efterforskningen. 

Blædel, Sara

Opløst
Politiken. 329 sider

På Fyn forsvinder den ene person 

efter den anden sporløst. Først 

ser politiet tiden an, men så går 

sagens alvor op for dem, og det 

hele eskalerer. 
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Fredensborg, Eva Maria

Hyrden
People'sPress. 354 sider

3. del af Akademiet

Profileringseksperterne Bjørn og 

Nadia, kommer som denne gang 

på en svær opgave, da en mand 

bliver fundet maltrakteret, men 

i live. 

Grue, Anna

Døden i kurbadet
Lindhardt og Ringhof. 410 sider

2. del af Anne-Maj Mortsensen

Anne-Maj er på rekreation på et 

kurbad, da en af de andre gæster 

findes dræbt. Med vanlig ildhu 

assisterer hun politiet med opkla-

ringsarbejdet, og måske er hun 

den snedigste. 

Hammer, Lotte

Sobibór
HarperCollins. 302 sider

5. del af Venner og fjender

Peters kammerat Hartvig Voss får 

arbejde i udryddelseslejren Sobibór 

i Polen. Her krydses hans vej af 

Kassandra, Alexander og Debora, 

som han hjælper.

Horst, Jørn Lier

Sag 1569
Modtryk. 341 sider

15. del af William Wisting

Den norske politiefterforsker 

William Wisting modtager et brev, 

som gør, at han genåbner en gam-

mel, glemt sag. 

Husted, Cecilie

Mord i Valby
Byens Forlag. 301 sider

Den unge nybagte forstadsmor 

Cecilie bliver en nat vidne til et 

brutalt og afstumpet mord og 

forsøger på egen hånd at opklare 

mordmysteriet. 

Loughran, Trine Lykke

Det utilgivelige
Byens Forlag. 193 sider

En kvinde får uhyggelige tvangs-

tanker under sin graviditet, tan-

ker som forfølger hende i flere 

år og som bliver mørkere og 

mørkere. 

Melander, Jakob

Jeg er Sarons rose
People'sPress. 469 sider

Et menneskeskelet med et græv-

lingehoved findes på Christiania. 

Dette mystiske drab bliver start-

skuddet for samarbejdet mel-

lem den danske politiassistent 

Christian Porsing og den tyske 

stjerneprofiler Sigga Freitag. 

Mogensen, Helle

Malstrøm
Alpha. 338 sider

2. del af Anne Lebæk

Anne Lebæk hjælper politiet med 

at opklare mord i den lille tidligere 

fiskerby Hvertsund.

Nørbak, Britt

Instinkt
Byens Forlag. 315 sider

Juveltyven Julie udfordrer hakkeor-

denen blandt de andre indsatte i et 

kvindefængsel. Samtidig forsøger 

en journalist at afsløre sandheden 

bag Julies overraskende skift til en 

kriminel løbebane.

Roholte, Dorte

Smertepunkter
Brændpunkt. 270 sider

I Skovkvarteret står både parcel-

huse og haver knivskarpe, men bag 

facaderne er alting ikke så pænt. 

Én bliver skubbet ud over kanten, 

og der begynder at ske dødsfald - 

men hvem står bag.
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Staun, Susanne

Manden i huset
Gyldendal. 158 sider

Da hendes datter forsvinder fra en 

fest, bliver Lises liv til et mareridt, 

hvis makabre omfang ingen kan 

forestille sig. 

Theils, Lone

Undergravet
People'sPress. 324 sider

2. del af Hjemvendt

Politiefterforsker Signe Brask 

udstationeres i Thisted, hvor hun 

kommer helt tæt på det lille lokal-

samfunds dystre hemmeligheder. 

Petri, Lotte

Maskemanden
Saga. 427 sider

2. del af Josefine Jespersen og 

Alexander Damgaard

Retsantropologen Josefine 

Jespersen, som får sat sine evner 

som knogleekspert på prøve, da 

hun pludselig står over for en 

yderst vanskelig mordgåde. 

Udenlandske krimier

Bengtsdotter, Lina

Beatrice
People'sPress. 279 sider

3. del af Charlie Lager

Da ni måneder gamle Beatrice 

forsvinder sporløst i Midtsverige, 

må Charlie hanke op i sig selv og 

drage mod en landsdel, som rum-

mer mange traumer for hende selv.

Bryndza, Robert

Det niende offer
Jentas. 425 sider

1. del af en Kate Marshall thriller

Seriemorderen, Kannibalen fra 

Nine Elms, har siddet indespær-

ret i 15 år, da en copycat-morder 

melder sig på banen. Tidligere 

kriminalassistent Kate Marshall 

involverer sig i sagen, da hun i sin 

tid pågreb den oprindelige morder. 

Bussi, Michel

Den forkerte mor
People'sPress. 489 sider

3-årige Malone fortæller skolepsy-

kologen Vasile, at hans mor ikke 

er hans rigtige mor. Vasile tror på 

drengen, men kan ikke overbevise 

politiet, som er travlt optaget af 

et voldeligt indbrud hos en lokal 

smykkebutik. Kan Vasile nå at 

overbevise politiet, før Malones 

erindringer forsvinder. 

Dicker, Joël

Mysteriet på værelse 622
People'sPress. 628 sider

Et 15 år gammelt uopklaret mord 

på et fornemt schweizisk hotel gør 

forfatteren Joël Dicker nysger-

rig. Han aner straks et plot til sin 

næste roman: Hvem blev myrdet, 

hvorfor og hvordan kunne morde-

ren forsvinde uset fra hotellet. 

Gerritsen, Tess

De overlevende
Jentas. 329 sider

10. del af Rizzoli & Isles

Tre børn, der ikke kender hin-

anden, bliver bragt sammen af 

ekstreme voldshandlinger på en 

kostskole for forældreløse børn.

Griffiths, Elly

Døden mellem linjerne
Gad. 421 sider

En engelsklærer findes dræbt, og 

kollegerne på lærerværelset ind-

drages i en mordefterforskning, 

der kredser om gotisk litteratur og 

rummer mange overraskelser. 

Jansson, Anna

Det du ikke ved
People'sPress. 326 sider

12. del af Maria Wern

Kriminalinspektør Maria Wern 

skal denne gang både opklare en 

kvindes mystiske forsvinden og et 

voldsomt overfald på sin papsøn. 
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Jewell, Lisa

Den usynlige pige
Gad. 359 sider

En ung pige i London udspionerer 

sin psykolog, som viser sig slet 

ikke at være så fantastisk endda. 

Pigen forsvinder sporløst, og har 

det noget med psykologens hem-

meligheder at gøre.

Manzini, Antonio

Uden for sæsonen
Arvids. 264 sider

3. del af Rocco Schiavone

Den vrantne vicepolitiinspektør 

Schiavone skal opklare en kom-

pliceret sag om bortførelsen af en 

ung gymnasiepige. 

Nesbø, Jo

Jalousimanden 
og andre fortællinger

Modtryk. 266 sider

Syv velskrevne krimifortællinger, 

der kredser om jalousi, begær og 

utroskab. 

Norebäck, Elisabeth

Nadia
North Publishing. 305 sider

Linda Andersson blev som lille 

kendt som hele Sveriges solskin-

spige. Hun optrådte landet rundt 

sammen med sin mor Kathy, den 

kendte skuespiller og sangerinde. 

Men 30 år senere er Linda indsat 

i et af Sveriges farligste kvinde-

fængsler. Dømt for et mord, hun 

ikke kan huske, hun har begået. 

Palmisano, Leonardo

Alting kommer igen 
- gangsteren Mazzacanis 
første sag

Arvids. 219 sider

Fængende nutidig gangsterroman 

om magtkampen blandt mafiakla-

nerne på den italienske støvlehæl. 

Perissinotto, Alessandro

Hvad vinbjerget gemte
Arvids. 257 sider

Italienske Alessandro har ofte 

et socialt eller psykologisk spor 

liggende hen over plottet i sine 

romaner. Her er det mishandling 

og drab på kvinder. 

Ragnar Jónasson

Mørket & Øen
Gad. 322 sider/329 sider

1. og 2. del af Hulda

Følg politiinspektøren Hulda opkla-

re mord på Island.

Udenlandske 
spændingsromaner

Audrain, Ashley

Instinktet
Hr. Ferdinand. 371 sider

Drama om en families skabelse 

og destruktion, traumer og dys-

funktionelle relationer mellem 

mødre og døtre nedarvet gennem 

generationer. 

Baldacci, David

En hæderlig mand
Lindhardt og Ringhof. 459 sider

Netop løsladt fra fængslet lander 

krigsveteranen Aloysius Archer i 

1949 i Poca City. Han får job som 

låneopkræver, men bliver hoved-

mistænkt, da hans arbejdsgiver 

myrdes i et nærliggende hotel-

værelse. 

Barclay, Linwood

Klik
Jentas. 390 sider

Universitetsprofessoren Paul Davis 

overlever med nød og næppe et 

mordforsøg. Da han forsøger at 

overvinde sit traume ved at skrive 

en bog om oplevelsen, køber hans 

kone en gammel skrivemaskine til 

ham som inspiration.

Child, Lee

Dybt vand
Jentas. 462 sider

En Jack Reacher-thriller

Lee Child er tilbage med en solid 

omgang hæsblæsende action med 

den hårdtslående enspænder Jack 

Reacher. Denne gang skal han 

infiltrere en farlig forbryderorgani-

sation, da et spøgelse fra fortiden 

dukker op.
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Cleave, Paul

For enhver pris
Jentas. 363 sider

Vicesherif Noah Harper, hvis hel-

temodige gerning, da han redder 

en bortført pige, ender med at blive 

en skæbnesvanger handling med 

store konsekvenser for ham. 

Dolan, Naoise

Godt selskab
Gutkind. 301 sider

22-årige irske Ava flytter til Hong 

Kong og indleder et uforpligtende 

forhold til bankmanden Julian. Da 

Ava forelsker sig i den jævnald-

rende advokat Edith, tvinges hun til 

at tage sine følelser seriøst. 

Ekman, Klas

De kompetente
Modtryk. 395 sider

Parret Anna og Johan har en 

affære. De mødes en weekend med 

meget forskellige intentioner og 

weekenden afslutning bliver skæb-

nesvanger for dem begge. 

Fitzek, Sebastian

Passager 23
Gutkind. 397 sider 

Martin Schwartz mistede kone og 

søn ombord på et krydstogtskib for 

fem år siden. Pludselig dukker en 

pige op, der har været forsvundet 

på selvsamme skib. Med Martins 

søns bamse i hånden. 

Foley, Lucy

Gæstelisten
People'sPress. 403 sider

En celeber tv-stjerne og en suc-

cesfuld blogger skal giftes, og det 

mondæne bryllup skal stå på en 

afsidesliggende irsk ø. Da strøm-

men går under et stormvejr, duk-

ker et blodigt lig op. 

Harper, Jane

Den fortabte mand
Alpha. 399 sider

Vi er ude i den australske outback 

- langt væk fra alt. Ved en gam-

mel gravsten finder man liget af 

Cameron Bright og det bliver star-

ten på en hård periode for Bright-

familien. Men hvorfor og hvordan 

døde Cameron.

Kærlighed og 
underholdning

Ahrnstedt, Simona

Med hjertet som indsats
Gutkind. 380 sider

Sam er en succesfuld svensk for-

retningsmand, som får brug for 

en livvagt. Det bliver tilfældigvis 

Dessie, som var hans første og 

største kærlighed. Dengang brød 

de forholdet under dramatiske 

omstændigheder, men ingen af 

dem har glemt hinanden.

Allende, Isabel

Den japanske elsker
Hr. Ferdinand. 309 sider

I 2010 får Irina Bazili arbejde på et 

plejehjem i Berkeley. Her møder 

hun beboeren Alma Belasco, som 

ansætter hende som sekretær. 

Det viser sig at både Alma og Irina 

gemmer på hemmeligheder fra 

fortiden, og at barnebarnet Seth 

måske er den, der kan få dem frem 

i lyset. 

Bohnet, Jennifer

Vores sommer i Provence
Cicero. 350 sider

Amy har arvet en fantastisk villa 

i Provence, hvor hun for fem år 

siden åbnede "Villa belle Vue"-

refugiet. For at give lidt tilbage 

udlover hun nu et ophold til tre 

kvinder. Det bliver en sommer fyldt 

med nye venskaber og begyndelser. 

Colgan, Jenny

For langt fra dig
Cicero. 425 sider

Lissa arbejder som hjemmesy-

geplejerske i London, men bliver 

ufrivilligt sendt på udveksling i det 

skotske højland. Cormac rejser den 

anden vej for at passe Lissas job 

i London. Miljøskiftet gør under-

værker for dem begge, og måske 

finder de kærligheden undervejs. 
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Cronin, Marianne

Lenni og Margots et hundrede år
Alpha. 365 sider

Et umage venskab blomstrer op 

mellem Lenni på 17 år og Margot 

på 83 år. Tilsammen har de levet 

100 år på jorden og nu skal de 

begge to snart dø. En varm og 

sørgmodig fortælling om venskab 

og kærlighed på trods. 

Dare, Tessa

Et forførende tilbud & 
En uimodståelig udfordring & 
Et fristende væddemål

Flamingo. 395 sider/356 sider/340 sider

1., 2. & 3. af Lunefulde løfter

Kærlighed, sex og parforhold er 

universelt tiltalende temaer, som i 

”Lunefulde løfter” bliver til en god 

og sexet 1800-tals-romance.

Harlow, Melanie

Kun kærlighed
Flamingo. 298 sider

3. del af Kun dig

Stella bliver 33 og har den værste 

fødselsdag nogensinde, da hendes 

kæreste slår op. Nedbrudt lader 

hun sig lokke til et besøg hos sin 

gamle 92-årige bedstemor, som 

tilfældigvis har fået en ung, læk-

ker nabo. 

Holst, Christoffer

Solskin og parmesan
Flamingo. 324 sider

Hilda glæder sig til at slippe væk 

fra sit kedelige liv. Rasmus var 

engang en kendt sanger, nu bor 

han på sin søsters sofa. Hver især 

glæder en gruppe fremmede sig 

til en uges madlavningskursus i 

Italien, men alt går galt. 

Hoover, Colleen

Det var altid dig
Lindhardt og Ringhof. 472 sider

Morgan ønsker ikke, at hendes 

16-årige datter, Clara, skal begå 

de samme fejl, som hun selv begik 

som ung. Men da den ultimative 

sorg og det største svigt rammer 

deres lille familie, søger de begge 

trøst hos de helt forkerte.

Jefferies, Dinah

Tedyrkerens hustru
People'sPress. 456 sider

Dramatisk kærlighedsroman fra 

den britiske kolonitid i 1920'erens 

Sri Lanka (Ceylon). 

Jio, Sarah

Den sidste kamelia
Gad. 388 sider

Godset Livingston Manor gemmer 

på mange hemmeligheder. To unge 

amerikanske kvinder kommer til 

godset med 60 års mellemrum, 

og via deres historier hvirvles 

læserne ind i en mystisk historie 

om forsvundne kvinder og kameli-

ablomster. 

Martin, Madeline

Den sidste boghandel i London
Lindhardt og Ringhof. 320 sider

I 1939 flytter den unge Grace til 

London og får arbejde i en gam-

mel, støvet boghandel. Hun har 

drømt om det spændende storbyliv, 

men oplever en hverdag med krig. 

Heldigvis møder hun også den 

flotte ingeniør George. 

Moorcroft, Sue

En sommer på Malta
Zara. 413 sider

Rosa rejser sammen med sin mor, 

Dora, til Malta. Dora er kogebogs-

skribent og vil eksperimentere 

med råvarerne på sin fødeø. Rosa 

vil bare væk fra hjertesorg og svigt 

hjemme i England. Men så møder 

hun den lokale Zach. 
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Pedersen, Zahra

Ti kameler for Ameera
Grønningen 1. 302 sider

Ameera leder efter kærligheden, 

men skal hun følge sit hjerte eller 

sin pligt? 

Riley, Lucinda

Den forsvundne søster
Cicero. 727 sider

7. del af De syv søstre

Pa Salt er død og søstrene forbere-

der en fælles sejlads for at mindes 

ham. Da familiens advokat afslø-

rer, at der muligvis findes endnu 

en søster, starter en jordomspæn-

dende eftersøgning i kapløb med 

tiden, mens en dyster familiehisto-

rie trækker tråde fra New Zealand 

til Irland. 

Sherman, L.

Kærlighed & bølgeskvulp
Augusta. 318 sider

Efter 20 år væk fra hinanden 

mødes Dicte og Phillip tilfældigt 

igen og nyder en sommerflirt - 

eller måske mere.

Young Adult

Baugstø, Line

Vi skulle have været løver
Straarup & Co. 135 sider

Der er begyndt en ny pige i Malins 

klasse. Klassen har høje forvent-

ninger. Malin vil gerne være venin-

der med den nye pige, men Leona 

bærer på en stor hemmelighed. 

Berger, Katja L.

Hvor ingen ser det
Tellerup. 381 sider

2. del af Onshore

Familien Dean er perfekt. 

Borgmester og frue med 4 perfekte 

børn. Lige indtil familiens yngste 

datter Taylor afslører, at hun er 

transkønnet. 

Elvedal, Anne

Dødens spil
Straarup & Co. 318 sider

Rebekkas far dør pludseligt, og 

hun sætter sig i kontakt med 

mørke kræfter, i et forsøg på, at 

finde ud af, hvem der var skyld i 

hans død.

Endahl, Sofie Riis

Pixie lever stadig
Byens Forlag. 229 sider

Emma har altid været en stille 

12-talspige. Men i gymnasiet 

bryder hun med normerne, når 

hendes alter ego, Pixie, får lov at 

bestemme takten. Nu er studen-

terhuen i hus, og hvad skal der så 

blive af blive af Pixie.

Gavilanes, Inez

Måske i morgen
CarlsenPuls. 288 sider

En ungdomsbog om behovet for 

at høre til, og om at miste sig 

selv. Rå fortælling om at ende i en 

pigebande. 

Halvorsen, Anne Gunn

Drømmeprinsen
Gyldendal. 242 sider

2. del af Det halve kongerige

Kronprins Karl Johan og Prinsesse 

Margrethe er tilbage. Nu er det 

Margrethe og hendes søgen efter 

kærligheden, der er i fokus. 

Hansen, Boris

Den usynlige krig
Carlsenpuls. 607 sider

Tænk hvis du kunne rejse ind i 

bøger og ændre deres handling! 

Olivia er bogholder, og sammen 

med sit team kommer hun på spo-

ret af den helt store sammensvær-

gelse. Teamet bliver jaget både i 

bøgerne og i virkeligheden, de må 

klare sig selv, men kan de overho-

vedet stole på hinanden. 
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Ringtved, Glenn

Den kroniske kyssesyge
Gyldendal. 121 sider

Ida kommer på kant med forældre 

og venner, mens hun prøver at 

finde sin plads i verden. 

Scott, Ginger

Cry baby
Palatium. 337 sider

Tristan er vokset op i et område 

styret af bander. Hans liv er præget 

af bandens konstante krav om at 

han viser loyalitet, og han tør ikke 

drømme om en bedre fremtid. Men 

så flytter Riley ind længere nede 

af gaden. 

Wung-Sung, Jesper

Mine ar
Gyldendal. 92 sider

Jesper Wung-Sung fortæller i 

denne autofiktive bog om sine ar, 

fra toårsalderen til teenageårene. 

Sproget flyder let, og mens man 

får et indblik i, hvordan en forfat-

terskæbne skabes, bliver man 

underholdt af en række situationer, 

man med et smil kan nikke gen-

kendende til. 

Yoon, Nicola

Sådan lærer du at danse
CarlsenPuls. 293 sider 

Evie tror ikke på kærlighed, men 

en dag får hun en gave. En gave, 

der gør det muligt for hende at se, 

hvordan alle forhold ender. 

Let at læse for unge

30.1776

Copenhagen Pride
Seismo. 23 sider

Om Copenhagen Pride, baggrunden 

for festivalen, seksualitet og religion.

Arberg, Lotte

Også min far
Turbine. 54 sider

Kians klasse skal have emneuge 

om alkohol. Alle ved at Kians far 

drikker, men måske er det ikke 

kun Kians far der drikker. Kian, 

Emma og Hamsa laver en modig 

fremvisning af deres emnearbejde 

for alle forældrene.

Tegneserier/
Graphic novel

Bec, Christophe

Eternum – bygherrerne
E-voke. 50 sider

2. del af Eternum

Den mystiske rumkvinde Eva er 

skyld i, at der sker grusomme ting 

på Jorden, noget der måske varsler 

planetens undergang.

Karemaker, Sean

Et fristed på engen
Fabel. 160 sider

Veludført graphic novel om en ung 

tegneserieskaber, der skildrer sin 

mors opvækst på et børnehjem.

Wilson, G. Willow

Ikke helt almindelig
Faraos Cigarer og Fahrenheit. 120 sider

1. del af Ms. Marvel

Teenageren Kamala bor med sin 

pakistanske familie i nærheden 

af New York, hvor superheltene 

Avengers holder til. En mystisk 

tåge giver hende superkræfter, 

og nu skal hun selv lære at være 

superhelt. 

Digte

Krogsbøll, Birgitte

Kra kra kra
Melodika. 78 sider

Haikulignende digte etablerer præ-

cist og anarkistisk ligheder mellem 

natur og menneske.

Krüger, Michael

Omstilling af tiden
Epilog. 115 sider

Afmålte og tænksomme digte, der, 

med stor seriøsitet og dyb humor, 

forsøger at afkode verdens flygtige 

og accelererende natur, der som 

en centrifugalkraft åbner sindet for 

refleksioner over tilværelsen.
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Zeuthen, Nikolaj

Sommerferiedigte
Gutkind. 73 sider

Digte fra det danske sommerfe-

rieland.

Noveller

Engel, Patricia

Vida
Aurora Boreal. 178 sider

Novellesamling om den unge kvin-

de Sabina og hendes opvækst i en 

colombiansk-amerikansk familie. 

Menneskekød. 
Grotesker 1910-1920

Escho Sidste Århundrede. 198 sider

Danske historier skrevet i star-

ten af 1900-tallet, der dyrker det 

bizarre, fantastiske og morbide. 

Fra den rene horrorhistorie over 

psykologiske spøgelsesfortællinger 

til groteske og depraverende fan-

tasier om satan, morfinguder og 

galeanstalter.

Tro og tanker

16

Brinkmann, Svend

Mit år med Gud. Tro for tvivlere
Gyldendal. 254 sider

Kan tro og religion have betydning 

for et moderne menneskeliv i et 

sekulariseret samfund? Brinkmann 

tager læseren med ind i sit projekt, 

hvor han forsøger at sammenkoble 

sin videnskabelige baggrund med 

det religiøse verdensbillede, som 

han føler sig draget af.

29.7

Attazgharti, Faisal

Ramadan guiden. 
Et indblik i de spirituelle, 
fysiske og mentale aspekter

Vision Books. 102 sider

Om muslimernes hellige måned, 

Ramadan. 

Samfund og politik

13.16

Støj. Sådan træffer du bedre 
beslutninger

Lindhardt og Ringhof. 509 sider

Hvorfor dømmer retsdommere for-

skelligt, alt efter om vejret er godt? 

Med udgangspunkt i ny forskning 

samt casestudier og med eksem-

pler forklarer tre forskere, hvordan 

man opdager og minimerer bias, 

men også støj, dvs. uønsket varia-

bilitet i vurderinger af det samme 

problem. 

30.13

Eddo-Lodge, Reni

Derfor taler jeg ikke længere 
med hvide om race

Klim. 247 sider

Debatbog om systemisk racisme, 

der bl.a. giver en række praktiske 

redskaber til brug for at identifi-

cere racisme i fx uddannelsessy-

stemet og på ledelseskontorerne.

32.26

Winther Nielsen, Sigge

Entreprenørstaten. 
Hvorfor vælgernes ønsker 
forsvinder op i den blå luft 
- og hvordan vi fikser det

Gad. 381 sider

Dansk politik er i problemer - poli-

tikerne driver symbolpolitik i stedet 

for at løse de rigtige, komplekse og 

vilde problemer. 

33.19

Dragsted, Pelle

Nordisk socialisme. På vej mod 
en demokratisk økonomi

Gyldendal. 383 sider

Politisk debatbog fra tidligere MF 

for Enhedslisten, Pelle Dragsted. 

I bogen analyserer han årsagerne 

til stigende ulighed i økonomi og 

magt, samt klimakrisens udfor-

dringer. Kapitalismen og venstre-

fløjens problemer med at skabe et 

alternativ bliver sat til debat.
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Klima, miljø og natur

50.1

Burton, Nina

Livets tynde vægge. 
En fortælling om et lydt hus 
og en natur fuld af sprog

Kristeligt Dagblad. 297 sider

Om menneskets plads i naturen, 

livets cyklus og naturens tilstand. 

50.26

Vilde vidunderlige Danmark
DR og Gad. 214 sider

Pragtfuld forening af tekst og 

underskønne naturbilleder, der 

på fornemste vis præsenterer det 

danske landskab i alle dets afskyg-

ninger. 

61.612

Nørretranders, Tor

Karma Corona. På tærsklen til 
pandemiernes tidsalder

People'sPress. 223 sider

Tor Nørretrander forklarer med 

afsæt i naturvidenskaben, hvordan 

vi bekæmper pandemier med fokus 

på meget mere vild natur, øget 

biodiversitet, et bedre klima og 

mangfoldighed i alt, overalt. 

61.612

Senderovitz, Thomas

Kapløbet om vaccinen
Strandberg Publishing. 172 sider

Tag med ind i det enorme maski-

neri, der ligger bag udviklingen af 

vacciner. 

Job og ledelse

33.11

Barnes, Andrew

4-dages arbejdsuge
Frydenlund. 215 sider

Guide til hvorfor og hvordan en 

4-dages arbejdsuge kan imple-

menteres i en digital tidsalder. 

Hvordan fleksible arbejdsmetoder 

kan øge produktiviteten, livskvalite-

ten og chancerne for en bæredyg-

tig fremtid.

60.136

Ullmann, Line

Sådan siger du nej på jobbet
Frydenlund. 176 sider

Vil du gerne være bedre til at sige 

nej på jobbet uden at modtage sure 

miner og uden at sidde med skyld-

følelse, så bør du kigge nærmere 

på denne bog. 

Krop og sundhed

13.12

Testosteron rex - myten om at 
vores hjerne har et køn

Klim. 325 sider

Er der forskel på, hvordan mænd 

og kvinders hjerner fungerer, og er 

det i så fald en genetisk betinget 

forskel? Et overblik og indblik i 

forskningen om adfærd og køn-

sidentitet. 

59.1

Kofoed, Anders

Meningen med livet. 
Menneskedyret fra fødsel til død 
- og lidt efter

Lindhardt og Ringhof. 261 sider

Humoristisk og grundig gennem-

gang af menneskets biologi, fortalt 

så det er til at forstå. 

61.33

Faceyoga - slow aging med 
enkle øvelser til dit ansigt

Grønningen 1. 106 sider

Inspirerende bog, der ikke bare 

har et smukkere, sundere og yngre 

udseende - uden at skulle under 

kniven - som mission, men også 

faceyoga som selvforkælelse. 

61.612

Livet med senfølger efter 
COVID-19

Turbine. 269 sider

Få hjælp, støtte og gode råd til at 

håndtere senfølger til COVID-19. 

For alle, der lever med senfølger, 

deres familie, venner og kollegaer.
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61.648

Linnet, Jakob

Din hjerne snyder dig
Gyldendal. 181 sider

Bliv klogere på, hvad der rent 

neurobiologisk er med til at udløse 

og fastholde trangen til at spille, 

spise, drikke eller game for meget.

Personlig udvikling 
og psykologi

15.2

King, Vex

Gode vibrationer - godt liv. 
Selvkærlighed er nøglen til din 
storhed

Borgen. 285 sider

Få hjælp og inspiration til, hvordan 

du kan ændre på dit eget liv, vende 

negative følelser og finde lykken 

med den engelske livsstilscoach og 

influencer Vex King.

61.36

Bjerrum Møller, Stine

Kort & godt om grubleri 
& bekymring

Dansk Psykologisk Forlag. 101 sider

Hvad gør man når overtænkning, 

grubleri og bekymring tager over? 

Her er redskaber og teoretisk viden 

til håndtere negative følelser, der 

begrænser den enkeltes trivsel. Til 

mennesker med - eller pårørende 

til mennesker med - mindre psyki-

ske lidelser.

61.36

Rashid, Imran

Mærkbarhed. Hvordan vi 
mistede følingen med livet - og 
hvordan vi finder den igen

Indtryk. 308 sider

En undersøgelse af de mekanis-

mer i det moderne liv, der gør os 

stressede og "ude af sync". Bogen 

indeholder forslag til, hvordan vi 

kan ændre dette. 

61.36

Svenstrup, Jørgen

Du bliver hvad du tænker. 
Mentaltræning - fjern hjernens 
spændetrøje

Gyldendal Business. 205 sider

Negative tanker om stress eller 

utilstrækkelighed kommer ofte, 

når vi går i gang med noget nyt, 

og resultatet bliver dårligere end 

det behøver at være. Bogen giver 

hjælp til hvordan man kan lære at 

kontrollere sine tanker, og dermed 

få et bedre liv - både professionelt 

og privat.

61.642

Pårørende - til en person med 
psykisk sygdom

Psykiatrifonden. 76 sider

En overskuelig selvhjælpsbog for 

pårørende til personer med en psy-

kisk lidelse.

61.645

Sareen, Manu

Hører du overhovedet efter?! 
Fortællinger om at leve med 
ADHD

People'sPress. 257 sider

Forfatter og tidligere minister 

Manu Sareen fortæller om livet 

med ADHD, og hvordan man kan 

mestre lidelsen. 

Parforhold

13.17

112 for knuste hjerter. En livline 
for dig med kærestesorg

Gyldendal. 190 sider

Hvordan kommer man over et 

knust hjerte? Ægteparret Pelle 

Peter Jencel og Maria Jencel har 

begge prøvet af få knust deres 

hjerte og giver gode råd og vejled-

ning til andre. 

Teknik

19.639

Dét skal du ordne på nettet. 
Om digitalt udsatte ældre

CDR. 111 sider

Digitaliseringen er ikke en fordel 

for alle. Det efterlader en gruppe 

af ældre med en følelse af afmagt 

og større afstand til det offentlige. 
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Børn og forældre

30.171

Nørgaard, Cecilie

Han, hun, hen. Opdrag til 
ligestilling og mangfoldighed

Gyldendal. 174 sider

Forældre, pædagoger og andre 

voksne får 10 konkrete bud på 

opdragelsen af børn, herligt befriet 

for tunge stereotype 

kønsrollemøn-stre med stramme 

regler for, hvad hun eller han kan, 

skal, må og bør.

30.175

Aconis, Anthony

Kun en far
28B. 181 sider

Om bevidst at vælge at være alene-

far til tvillinger. Forfatteren sætter 

moderskab og faderskab til debat, 

samt prøver at diskutere de tabuer, 

der kan være forbundet med en 

fars rolle i børns liv. 

30.1752

Slug kamelen - der kommer 
flere. Leveregler fra et skilt 
forældreskab

Gyldendal. 149 sider

Personlig beretning om at skabe 

glade skilsmissebørn ved at tilsi-

desætte egne behov og principper. 

Bogen kan læses af alle, der står 

på nippet til en skilsmisse, men 

også af dem, der allerede er skilt.

61.38

Ruby, Anne

Jordemoderens guide til din 
hjemmefødsel. Sådan giver du 
dit barn en tryg og rolig start 
på livet

People'sPress. 303 sider

Om hjemmefødsler for alle gravide, 

der gerne vil føde hjemme - og for 

deres partner.

61.39

Bihlet, Sine Ditlev

Putteritualet
Sine Ditlev Bihlet. 347 sider

Guide til alle småbørnsforældre 

om at skabe trygge rammer for 

barnets søvn med enkle ritualer.

Rundt i 
Danmark/verden

46.4 Djursland

111 steder på Djursland 
som du skal se

Frydenlund. 230 sider

Her præsenteres usædvanlige og 

ukendte sider af halvøen Djursland. 

Inspiration til f.eks. at besøge her-

regårde, nyde lokale øl og lække-

rier, tage på fisketur eller kunsttur 

eller se på den unikke natur.

46.4 Nordjylland

Nørbak, Britt

111 steder i Nordjylland 
som du skal se

Frydenlund. 230 sider

Rejseguide med 111 ideer til skæve 

og usædvanlige steder at besøge i 

Nordjylland.

46.4 Vestkysten

En linje i verden
Gad. 300 sider

Nyd en tur langs Vestkystlinjen 

med bidrag fra en af landets bed-

ste fotografer og en af de mest 

markante forfatterstemmer. Fra 

Holland til Skagen med smukke og 

lidt skæve fotos, der matcher de 

litterære og billedskabende essays.

Mad og drikke

61.38

Hafsteinsdottir, Thorbjörg

Ketoflex 3-3-1. 
Forny din krop på fire uger

Politiken. 249 sider

Kogebog om ketoflex, hvor man 

kan forny sin krop på fire uger. 

Ketoflex 3-3-1 betyder tre dage i 

ketose, tre dage med opladning af 

energi og til sidst en fridag. 

64.1

Mummum. Hverdagsfavoritter
Lindhardt og Ringhof. 229 sider

Lækre, lette og nemme hver-

dagsopskrifter fra madbloggen 

"Mummum".
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64.12

Vitus, Lone

Lone Landmands kager
Det flydende forlag. 286 sider

Kagebagebog, der får mundvandet 

til at løbe. Lone Landmands kager 

er uimodståelige og vil friste de 

fleste. 

64.12

Surdej fra bunden
Turbine. 240 sider

En bagebog om surdej helt fra 

bunden. For alle bageglade, der 

gerne vil give sig i kast med at 

bage med surdej.

64.14

Kristensen, Michelle

MK bootcamp. 200 sunde 
opskrifter på hverdagsmad

Lindhardt og Ringhof. 303 sider

200 håndplukkede greatest hits-

opskrifter, der tager udgangspunkt 

i MK-principperne. Til dig, der vil 

leve sundere og/eller slanke dig og 

har rygrad til at følge principperne.

Hjemmet/have

64.5

Butterworth, Lisa

Ryd op og få styr på dit liv. Guide 
til overblik, orden og ny energi

Legind. 224 sider

Masser af tips, gode råd og gør-

det-selv-projekter, der vil hjælpe 

dig med at få bedre styr på alle de 

ting og sager, der ikke har "et sted 

at bo". For alle, der ønsker at blive 

bedre til at organisere og rydde op.

Sy, strik og krea

63.59

Vildt og smukt med blomster 
fra naturen

Gyldendal. 165 sider

Inspirationsbog til at lave blom-

sterdekorationer og buketter med 

blomster fra naturen. Til alle, der 

søger ny inspiration til vilde buket-

ter og dekorationer.

64.61

Kohlmetz, Johanne

Lær at sy
Grønningen 1. 156 sider

Inspirerende sybog, hvor genbrug 

er i højsædet. Her er ingen svære 

mønstre, men mere fokus på at 

bruge det, man har. 

64.61

Rytter, Thea

Sy. Lær at sy hverdagstøj 
efter dine egne mål

Turbine. 161 sider

Overskuelig introduktion til synin-

gens verden. Med udgangspunkt i 

egne kropsmål og grundig vejled-

ning lærer du at tegne mønstre og 

sy blødt hverdagstøj. Til nybegyn-

dere eller dig, der trænger til et 

syprojekt, hvor der ikke er langt fra 

start til slut.

64.64

Danielsen, Annette

Bettekun. Strik til udebørn 1-5 år
Annette D. 67 sider

10 fine strikkeopskrifter på varme 

og praktiske trøjer til børn i str. 1-5 

år. Et udpluk af Annette Danielsens 

modeller til voksne - nu i minia-

ture. 

76.9

Kruse, Betina Houlind

Sommerperler. 30 naturmønstre
DreamLitt. 201 sider

Sommerperler med 30 motiver 

i forskellige sværhedsgrader af 

fx danske sommerfugle, fisk og 

blomster. Hele familien (fra 5 år) 

kan hygge sig med projekterne, 

og der er fakta om dyr og planter, 

som man kan læse højt.

Kunst, arkitektur 
og design

64.12

Fischer, Susse

Bordet er dækket med 
dansk design

Turbine. 351 sider

Flot bog om fem nutidige danske 

designere og kunsthåndværkere, 

hvis kendte og skattede produktion 

dagligt bliver brugt på mangt et 

middagsbord.
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Sport

79.71

Steenbach, Kasper

Holdet. Fem år med det danske 
fodboldlandshold

Gyldendal. 406 sider

Fem år med det danske fodbold-

landshold, før, under og efter VM 

i Rusland og i tiden frem til EM, 

fortalt af folkene på og omkring 

holdet. 

79.66

Goldschmidt, Bastian Emil 

Fremad
Strandberg Publishing. 196 sider

Cykelsporten fortalt for kulturinte-

resserede sportsentusiaster, fans 

af Jørgen Leths fortællerstil og 

den nysgerrige udenforstående, 

der her bliver indviet i den gamle 

arbejdersport.

Historie

34.31

Lomholt, Anders

Livstid - drabssagen der 
ikke vil dø

People'sPress. 333 sider

Journalistisk dokumentar om 

drabssagen mod Naum Conevski, 

som i 1984 blev anholdt og idømt 

livstid for et dobbeltdrab på 

Femøren på Amager. Conevski sid-

der stadig fængslet. 

40.8

Frausing, Mikkel

Turistlandet
Aarhus Universitetsforlag. 100 sider

En del af 100 Danmarkshistorier

Historieinteresserede læsere kan 

følge Mikael Frausing på hans 

færd gennem turismens historie i 

Danmark. Der er fx trængsel foran 

Den lille havfrue, når kinesiske 

turister svinger selfie-stangen, og 

den 25-årige digter H.C. Andersen 

er på sin første tur til Jylland den 

6. juni 1830.

46.79

Hermann, Anne Kirstine

Imperiets børn. Da Danmark 
vildledte FN og Grønland for at 
beholde sin sidste koloni

Lindhardt og Ringhof. 318 sider

Personlige og barske fortællinger 

om de mange grønlandske børn, 

der blev sendt på genopdragelse i 

Danmark. 

62.72209

Zerlang, Martin

Danmark set gennem en bilrude
Gad. 269 sider

Om bilens kulturhistorie i 

Danmark. Læs om hvordan bilen 

har formet samfundet, byerne eller 

naturen, for blot at nævne et par af 

bogens emner. 

91.93

Skibet fra helvede. 
Da Anden Verdenskrigs 
rædsler drev i land på Møn

Lindhardt og Ringhof. 326 sider

Ved krigens afslutning forsøgte 

tyskerne at skille sig af med nogle 

af deres fanger ved at sejle dem ud 

i skibe. I bogen fortælles historien 

om et skib med kz-fanger, der drev 

i land på Møn. De lokale igangsatte 

en redningsaktion, da skibet drev 

i land.

91.95

Mak, Geert

Store forventninger i Europa 
2000-2020

Epilog. 605 sider

Geert Maks storslåede fortælling 

om, hvad der skete med Europa 

i det 21. århundredes turbulente 

start.
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94.41

Huber, Florian

Lov mig, at du skyder dig selv. 
Masseselvmord blandt 
almindelige tyskere i 1945

Turbine. 339 sider

Den rystende og chokerende histo-

rie om de titusinder af almindelige 

tyskere, som ved afslutningen af 

2. verdenskrig så selvmordet som 

eneste udvej. 

95

Andersen, Dan H.

Store Nordiske Krig
Politiken. 574 sider

Bind 1 & 2

Danmark og Rusland vil gøre op 

med Sveriges tiltagende magt. De 

angriber, men svenskerne svarer 

igen, og danskerne lider store 

nederlag. Russerne kæmper ind-

ædt med svenskerne, og Danmark 

indtræder i krigen igen.

96.8

Kragh, Anne Sofie

Det første år
Politiken. 279 sider

Man følger statsminister Mette 

Frederiksens første år som 

statsminister. Året blev præget af 

corona, nedlukning og restriktio-

ner. Hun stod som en samlende og 

handlekraftig leder, men ikke uden 

kritiske røster.

96.71

Palmkvist, Conny

Sundets røde nelliker
Turbine. 519 sider

Om de danske modstandsfolk, der 

sammen med svenske politifolk, 

hjalp jøder i at flygte over Øresund, 

da nazisterne indledte jagten på 

danske jøder i 1943. Erling Kjær, 

med dæknavnet Den røde nellike, 

var en af de involverede. Han var 

skipper for gruppen Helsingør 

Syklub, der hjalp med flugten. 

99.1

Jexen, Gry

Kvinde kend din historie. 
Spejl dig i fortiden

Gyldendal. 335 sider

Danmarkshistorien skitseres 

med 50 kvindeportrætter. Til 

alle, der interesserer sig for 

kvinders underrepræsentation i 

Danmarkshistorien.

Biografier 
og erindringer

99.4 Birch, Maja Plougmann

Birch, Maja Plougmann

Hvad nu hvis ...
Bogkompagniet. 175 sider

Historien om Maja, der, fra hun var 

ti, til hun blev femten, blev seksuelt 

misbrugt af sin stedfar. Læs om 

Majas kamp for at komme videre 

og om hendes budskab: Søg hjælp 

- det nytter.

99.4 Isager-Nielsen, Bent

Isager-Nielsen, Bent

I lovens navn. Om drab, dilem-
maer og et liv i dansk politi

Lindhardt og Ringhof. 342 sider

Den erfarne politiinspektør og 

tidligere chef for Rejseholdet Bent 

Isager-Nielsen har før skrevet 

om sin professionelle tid. I bogen 

her er samlet et bredt udvalg af 

spørgsmål med konkrete svar og 

gode udfoldende artikler om prin-

cipielle dilemmaer. 

99.4 Langballe, Anders

Langballe, Anders

Forfra
28B. 237 sider

Livet som journalist går stærkt, 

og stressniveauet er højt. Men 

da Anders Langballe rammes 

af to blodpropper i hjernen, må 

han starte forfra. En personlig 

beretning om at tage livet op til 

genovervejelse.
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99.4 Michael, Ib

Michael, Ib

De syv rejser
Gyldendal. 151 sider

Ib Michael ser tilbage på de til 

dato syv vigtigste rejser i sit liv. 

Dem, som har inspireret ham til at 

skrive, og dem, som har gjort ham 

til den, han er i dag. 

99.4 Pedersen, Chelina Lila

Pedersen, Chelina Lila

Bliv stærk med Workout 
Pedersen

Gyldendal. 175 sider

Hvordan bliver man et helt men-

neske med en stærk krop og en 

stærk sjæl? Workout Pedersen, 

som er personlig coach, fortæller 

om sin vej hertil.

99.4 Rørth, Charlotte

Rørth, Charlotte

Med rank ryg. En fortælling om 
tro og moderskab

Bibelselskabet. 191 sider

Personlig bog om forfatterens 

moderskab, døde søn, overgreb, 

ulighed mellem kønnene og ikke 

mindst det at være kvinde og 

kristen. 

Nye e-bøger fra 
eReolen.dk

Se på dit biblioteks hjemmeside, 

hvor mange e-bøger du kan læse 

hver måned.

61.641

Demenshåndbogen
BoD. 159 sider

Baseret på den seneste viden om 

forskning på demensområdet. Med 

råd om hjælp til selvhjælp for men-

nesker, som enten allerede har 

fået demensdiagnosen eller som 

med eller uden deres viden er ved 

at udvikle demens.

64.17

Høst fra træerne. Opskrifter fra 
den spiselige permahave

Muusmann. 281 sider

Spis træerne i din have! Få mas-

ser af inspiration til at plante sjove 

og anderledes træer i din have og 

brug høsten fra dem i den daglige 

kost. 

Film og tv-serier på 
dvd og Blu-Ray 

Nomadland
Walt Disney Company Nordic. Dvd. 103 min.

Fern har mistet sin mand, sin 

landsby, sine venner og sit hus. 

Hun lever nu "on the road" som 

nomade i sin autocamper. Smuk og 

uformel skildring af et liv i udkan-

ten af det amerikanske samfund. 

The rest of us
Scanbox Entertainment. Dvd. 77 min.

Familiedrama for voksne om 2 

kvinder og deres døtre. Camis 

exmand dør pludseligt, dybt for-

gældet, og hun hjælper hans nye 

kone og barn, der er blevet hus-

vilde. Det er hendes humørsvin-

gende, snart voksne datter 

bestemt ikke tilfreds med. Under 

den hjælpsomme overflade er 

Cami måske heller ikke helt ærlig 

omkring sine motiver.



23

Retfærdighedens ryttere
Nordisk Film. Dvd. 111 min.

En togulykke. Var ulykken tilfældig? 

En soldat der mister sin hustru i 

ulykken, en datter der mister sin 

mor. Men er hævnen den rigtige 

vej at gå. 

Film på Filmstriben.dk

Se på dit biblioteks hjemmeside, 

hvor mange film du kan se hver 

måned.

99.4 Reuter Christiansen, Ursula

Ursula Reuter Christiansen 
- I don't make cute decorative 
paintings

Louisiana Museum of Modern Art. 34 min.

Mød den tyskfødte kunstner Ursula 

Reuter Christiansen i hendes 

studie i Danmark og lær mere om 

hendes praksis og en kunstnerisk 

karriere der har varet mere end 

halvtreds år.

Fallen angels
Nonstop Entertainment. 95 min.

Ming er en koldblodig morder, der 

er begyndt at bekymre sig om de 

risici, jobbet medfører, og vil gerne 

holde op. Hans agent, hende som 

både booker hans opgaver og som 

bliver forelsket i ham, overtaler 

ham til et udføre en sidste opgave - 

med dødelige konsekvenser. 

The painted bird
Another World Entertainment. 2 t., 42 min., 

sort-hvid

En jødisk dreng sendes til sin tante 

på landet i værn mod nazisternes 

jødeforfølgelser. Men tanten dør og 

drengen må gå gennem et sandt 

helvede for at overleve. 

Picture of lies
Scanbox. 98 min.

Kunstanmelderen James Figueras 

får sit livs chance, da en rig kunst-

samler kontakter ham. Han kan 

bringe sin karriere op i kunstver-

dens superliga, men den personli-

ge pris er høj. Baseret på romanen 

”The burnt orange heresy”.

Time out
All Right Film. 89 min.

Drama om en ung dansker, der er 

rejst til Amerika for at finde sin far. 

I New Mexico træffer han datteren 

af en politisk-religiøs fanatiker, 

som driver en "overlevelsesskole". 

Den unge dansker er interesseret 

i pigen og lader sig optage på 

skolen.

SPIL

Darksiders III
THQ Nordic. Playstation 4

Actionspil. The Charred Council 

sender Fury, War og Death's 

søster, til Jorden i jagt på de syv 

dødssynder. I en åben verden skal 

Fury udforske sine omgivelser, 

jagte og besejre dødssynder og 

samle de dødes sjæle for selv at 

blive stærkere.

Judgment
Sega. Playstation 5

Action-adventure. Fra skaberne af 

Yakuza-serien. Du spiller Takayuki 

Yagami, en vanæret jurist, der for-

søger at opspore en seriemorder i 

Tokyos kriminelle underverden.

Sniper ghost warrior 
- contracts 2 

CI Games. Playstation 4

Shooter. Superflot og taktisk 1. 

person shooter, hvor snigskytten 

Raven skal på hemmelig mission i 

Mellemøsten.

Mass effect - legendary edition
EA. Playstation 4

Episk science fiction-trilogi i acti-

on-rollespilgenren. Genoplev histo-

rien om elitesoldaten Commander 

Shepard, som har en afgørende 

rolle i forsvaret af vores galakse.
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