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BØGER

Danske romaner

Böttzauw, Jesper
Kiosken 
Dafolo, 2018. 467 s
Kollektivroman om en række 
mennesker, hvis veje mødes 
i en københavnsk kiosk. 
Med forskellige etniske bag-
grunde blandes små og store 
betragtninger i en humoristisk 
skildring af det multietniske 
Danmark.

Fastrup, Karen
Hungerhjerte
Gyldendal, 2018. 276 s
Selvbiografisk roman om 
personlighedsforstyrrelsen 
borderline. Karens psykiske 
sygdom eskalerer og hun 
bliver indlagt på et psykiatrisk 

center. Med klip til barndoms-
hjemmet i 1970'erne fortælles 
om at være i terapi.

Høeg, Peter
Gennem dine øjne
Rosinante, 2018. 361 s
Peter vil hjælpe sin selvmord-
struede ven, Simon. Han tager 
kontakt til Lisa, som forsker 
i at gå ind i bevidstheden. 
Sammen rejser de tre tilbage 
til deres fælles børnehavetid, 
og genoplever hvordan de 
kunne ændre virkeligheden 
ved at gå ind i andres drøm-
me.

Jessen, Ida
Telefon
Gyldendal, 2018. 162 s
Lisa er tilknyttet en telefon-
tjeneste, som ensomme og 
selvmordstruede mennesker 
kan ringe anonymt til. En aften 
ringer en desillusioneret og 
livstræt kvinde, som det viser 
sig, at Lisa kender fra år til-
bage, hvor hendes 7-årige søn 
blev dræbt af en flugtbillist.

Lilleøre, Johannes
Min syge ven 
Basilisk, 2018. 150 s
Hvad gør det ved et venskab 
mellem to mænd, når den ene 
bliver dødeligt syg. Den raske 
flytter med ind på hospitalet 
og våger over sin syge ven 
under hele forløbet, der er 
præget af sygdommens bru-
tale uskønhed.

Lunding-Sørensen, Anne-Sophie
Happy family 
Gyldendal, 2018. 212 s
Elvira er i færd med at 
sætte egen geschæft op som 
husvært for prostituerede, 
hvilket jobcentret absolut 
ikke skal vide. Samtidig bliver 
andre mennesker ved med at 
kræve en helt masse af hende.

Nors, Dorthe
Kort over Canada
Gyldendal, 2018. 136 s
Noveller. Dansk novellesam-
ling om menneskelige længs-
ler og afgrunden lige foran 
vore fødder.

Pape, Morten
Guds bedste børn
Politiken, 2018. 437 s
En ung mand bliver dræbt på 
Holmbladsgade på Amager 
af to andre unge. Nogen tror 
motivet er racistisk, andre at 
det er umotiveret vold. Men 
helt sikkert er det, at alle 
implicerede har et hårdt liv.

Richardt Beck, Hanne
For enden af perronen
Gyldendal, 2018. 458 s
Ulykkelige, berusede, midald-
rende Peter står på perronen, 
klar til at gøre en ende på 
det hele. I tilbageblik får vi 
historien om hans ungdom og 
voksenliv.
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Thomsen, Anders C.
I fremmed uniform 
Olga, 2018. 319 s
Krigsroman, som følger en 
17-årige gymnasieelev fra 
Esbjerg som lader sig hverve 
til den engelske hærs kamp 
mod nazisterne under 2. ver-
denskrig. Senere deltager han 
også i Koreakrigen og får suc-
ces i sit civile liv.

Digte

Eric, Caspar
Alt hvad du ejer 
Gyldendal, 2018. 294 s
Et langdigt om at miste, om 
sorg og tab, og om bear-
bejdelse, erkendelse og om 
at komme videre med livet. 
Måske.

Itō, Hiromi
Vildgræs ved flodlejet 
Arena, 2018. 113 s
Voldsomme, magiske, mes-
sende, seksuelt eksplosive, 
vildtvoksende digte fra den 
amerikanske ødemark og ind i 
det japanske flodlejes sivplan-
ter og vildgræs. Digtene udgør 
en poetisk kortroman, om en 
piges rejser i den altædende 
natur med sin familie.

Nikolajsen, Rasmus
Hvad skal vi med al  
den skønhed? 

Rosinante, 2018. 63 s
Langdigt tematiseret ved 
naturen som metafor for livets 
gang med op- og nedture, 
tvivl, valg og fravalg, præ-
get af dybe refleksioner og 
store sanseindtryk af naturlige 
fænomener.

Nordiske romaner 

Auður Ava Ólafsdóttir
Ar
Batzer, 2018. 249 s
Jonas Ebeneser er fyldt med 
ar på sjælen, og rejser til et 
fjernt krigshærget land for 
at begå selvmord. Men på 
Hotel Silence inddrages han i 
genopbygningen af huset og 
byen, og langsomt vender han 
tilbage til livet.

Dahl, Niels Fredrik
Mor om natten
Gyldendal, 2018. 225 s
En søn kigger tilbage på sin 
mors liv flere år efter hendes 
død og indser, hvor meget 
hendes liv med angst og 
depression har haft indflydelse 
på ham selv og det liv, han 
lever.

Holmqvist, Karin Brunk
Majken Minefinder
Cicero, 2018. 277 s
En ældre mand forlader sit 
hjem i en lille svensk havneby, 
og naboerne bliver urolige. 
Naboens barnebarn begynder 
sin egen eftersøgning, og 
hendes farmor Majken bliver 
intetanende skyld i at byen må 
evakueres.

Jón Kalman Stefánsson
Historien om Asta 
Batzer, 2018. 470 s
Familiefortælling med livsfi-
losofiske betragtninger om 
islandske Asta, der fødes som 
et kærlighedsbarn, men tidligt 
rammes af kærlighedens bag-
side. Gennem den døende far 
Sigvaldis erindringer og breve 
fra den ældre Asta fortælles 
om familiens liv.

Rådström, Niklas
En Marialegende 
Jensen & Dalgaard, 2018. 279 s
En ung kvinde forsøger at und-
slippe et folkemord; en kunst-
historiker forsøger at leve 
sin afdøde kollegas liv og en 
aldrende Lukas Cranach, refor-
mationens hofmaler, forsøger 
at redde sine malerier fra kej-
serens belejrende tropper.

Tusvik, Marit
I hans arme
Batzer, 2018. 242 s
En ung kvinde er fanget i et 
giftigt forhold med en ældre 
kontrollerende mand.
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Udenlandske romaner 

Forna, Aminatta
De der gik forud 
Skriveforlaget, 2018. 381 s
En fortælling om afrikanske 
traditioner, forholdet til mød-
re og fædre og om kvinders 
vilkår i et borgerkrigshærget 
land.

Genova, Lisa
En sidste melodi
Cicero, 2018. 278 s
Richard, en berømt koncert-
pianist, rammes af ALS. Hans 
ekskone, Karina, som måtte 
tilsidesætte sin egen karriere, 
må endnu en gang ofre sig. 
Men når den sidste time nær-
mer sig, er det tid at gøre op 
med bitterhed og afsavn.

McGuire, Ian
Nordhavet
Modtryk, 2018. 316 s
Omkring 1860 tager den unge 
militærlæge Patrick Sumner 
hyre på en hvalfangerbåd, 
som skal på jagt i Nordhavet. 
Turen bliver en kamp, hvor det 
ikke kun er Sumners dunkle 
fortid, der sættes under lup, 
også selve hans overlevelse 
trues.

Nádas, Péter
Parallelle historier
Rosinante, 2018. 749 s
Bind 3: Frihedens åndedrag

På tværs og parallelt mellem 
tid og sted, igennem et halvt 
århundredes Europa, væves 
tilsyneladende uafhængige 
familieskæbner, langsomt ind 
i hinanden. Store temaer, som 
individets trang til udfoldelse 
og seksuel frihed, skildres nøg-
ternt og minutiøst.

Orange, Tommy
Der der 
Politiken, 2018. 281 s
Om 12 personer med indianske 
rødder, hvis liv krydses på 
fatal vis til den store indian-
ske dansefest, Powwow, i 
Oakland. Inden da hører vi om 
den sorg og kærlighed de 12 

personer har gennemlevet i 
deres liv, og som leder op til 
festen.

Redondo, Dolores
Alt dette vil jeg give dig
Hr. Ferdinand, 2018. 622 s
Da Manuels mand, Alvaro, 
bliver dræbt i en trafikulykke, 
vikles han ind i et familiedrama 
med så mange skeletter i ska-
bet at han må bruge alle sine 
ressourcer for at opklare de 
mange hemmeligheder, forti-
elser og løgne.

Samartin, Cecilia
Skønhed og ondskab
Zara, 2018. 352 s
Tre piger fra forskellige kultu-
rer mødes i Las Vegas og slår 
sig sammen for at slippe ud af 
prostitution og seksuel udnyt-
telse. De flygter som blinde 
passagerer i et godstog med 
kurs mod Californien, deres 
drømmes mål.

Smith, Ali
Efterår
Gyldendal, 2018. 279 s
101-årige Daniel Gluck ligger i 
sin seng på plejehjemmet, i en 
søvntilstand, der varsler snar-

lig død. Hans usandsynlige ven 
siden hun var otte år, og han 
allerede gammel, Elisabeth 
Demand, sidder ved hans seng 
og læser. I en serie af flash-
backs hører vi om deres liv, og 
hvordan de mødtes i 1993.

Tallent, Gabriel
Min kæreste elskling 
Hr. Ferdinand, 2018. 409 s
Turtle Alveston er en overle-
ver. Hun er fjorten år gammel, 
og siden hendes mor døde har 
Turtles karismatiske, ustabile 
far domineret hendes tilvæ-
relse og tvunget hende til at 
leve et isoleret liv. Hun har sin 
skole, hvor hun holder alle på 
afstand, og ellers kun sin far.
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Tawada, Yoko
En isbjørns erindringer
Grif, 2018. 271 s
Tre generationer af isbjørne 
fortæller om deres liv blandt 
mennesker. Om at vokse op 
som cirkusartist og lære at gå 
på to ben, og om at være en 
berømt isbjørneunge i Berlin 
Zoo.

Kærlighed &  
underholdning 

Aciman, André
Call me by your name
Rosinante, 2018. 302 s
Unge Elios bor med sine 
forældre ved den italienske 
riviera. En sommer ankommer 
manden Oliver, som er lidt 
ældre end Elios. Oliver skal 
bo der et stykke tid og hjælpe 
Elios' far. Snart opstår der 

kærlighed og erotik imellem 
de to mænd.

Colgan, Jenny
Den lille butik med  
de lykkelige slutninger 

Cicero, 2018. 338 s
29 årige Nina Redmond elsker 
at finde det rigtige match 
mellem bøger og lånerne på 
biblioteket. Men da biblioteket 
lukker, øjner hun muligheden 
for at skabe sig et nyt liv som 
boghandler i Skotland.

Dillon, Lucy
Det største ønske
Zara, 2018. 464 s
Da Caitlin og Eva modvilligt 
bliver bragt sammen, pga. en 
skilsmisse, tvinges de til at se 
store sandheder i øjnene. Og 
til at overveje hvad deres stør-
ste ønsker virkeligt er?

Fenwick, Liz
Den uventede arv
Zara, 2018. 437 s
Demi har ingen penge og intet 
arbejde. Stenrige Victoria er 
lige blevet enke og kan se 
frem til en klækkelig arv. Men 
hendes afdøde mand testa-
menterer anderledes og deler 

boet ligeligt mellem Victoria 
og sin uægte datter Demi. De 
bliver nu nødt til at samar-
bejde om ejendommen.

Hutchins, Pamela Fagan
Farvel til Caribien?
Palatium, 2018. 321 s
Det der ikke slår dig ihjel, ##2

Katie er i Caribien for at kom-
me sig over sit tumultariske og 
frustrerende forhold til Nick. 
Så da han pludselig dukker op 
på øen, dukker alle følelserne 
også op. Og med et mylder af 
krimiintriger omkring hende, 
er der nok at holde orden på 
og rede ud.

Jacobsen, Roy
Rigels øjne
Rosinante, 2018. 206 s
I 1946 lever Ingrid stadig på 
øen Barrøy, med sin datter 
Kaja. Kajas far er den skibs-
forliste russer som forsvandt 
pludselig, så Ingrid begiver sig 
af sted med Kaja for at finde 
ham igen. På sin vej møder 
hun mange skæbner.

Kennedy, Elle
Ham
Flamingo, 2018. 304 s
Jamie Canning og Ryan Wesley 
er ishockeyspillere og gamle 
barndomsvenner. Den ene er 
til mænd, den anden er ikke. 
Men ingen af dem, kan mod-
stå den tiltrækning der opstår 
mellem dem.

Kennedy, Elle
Os 
Flamingo, 2018. 285 s
Ryan Wesley er på toppen af 
sin hockeykarriere og nyder 
hver dag at kunne komme 
hjem til Jamie, som er hans 
bedste ven, elsker og kæreste. 
Men hemmelighedskræm-
meriet er tæt på at ødelægge 
deres forhold.



7

Kleypas, Lisa
To fremmede
Pretty Ink, 2018. 353 s
Ravenel-serien, 4

Doktor Garrett Gibson og 
den hemmelige agent Ethan 
Ransom - en Ravenel-mand af 
udenomægteskabelig afstam-
ning - finder hinanden midt 
under et farligt komplot, der 
vil ryste England.

Lauren, Christina
Wicked sexy liar
Pretty Ink, 2018. 366 s
Wild seasons, 4

London nyder det frie liv efter 
college. Hun har ikke engang 
lyst til at date, men da play-
eren Luke Sutter dukker op, er 
det godt nok svært at sige nej 
til bare en enkelt nats god sex.

Martin-Lugand, Agnès
Lykkelige mennesker læser  
og drikker kaffe 

Politiken, 2018. 183 s
Kærlighedsroman om den sør-
gende Diana, der har mistet 
barn og mand i en bilulykke. 
Efter et år ser hun sig nødsa-
get til at starte på ny et helt 
andet sted. Måske kan hun 
finde lykke og kærlighed igen.

Historiske romaner 

Kehlmann, Daniel
Tyll
Lindhardt og Ringhof, 2018. 333 s
Gøgleren Tyll flygter med 
bagerens datter Nele, og 
rejser rundt i Europa, som er 
ødelagt af Trediveårskrigen 
og præget af overtro og over-
levelse.

Leth Jacobsen, Morten
Drakenberg
Turbine, 2018. 317 s
Biografisk historisk roman om 
nordmanden Drakenberg, der 
opnåede den usandsynlige 
alder af knap 146 år og som 
levede et fantastisk liv som 
soldat, sømand og slave. Han 
døde i Aarhus i 1772.

Lyneborg, Elisabeth
Karen Jeppe
Hovedland, 2018. 166 s
I 1903 rejser den blot 27-årige 
Karen Jeppe fra Danmark 
til Tyrkiet for at hjælpe det 
armenske folk som længe har 
været forfulgt. Hun får arbejde 
på et børnehjem og vier sit liv 
til at hjælpe forældreløse børn 
og enker.

Rosenkilde Nielsen, Bea
Røde Ran
Det Poetiske Bureau, 2018. 282 s
For mere end 1000 år siden 
samles en gigantisk skat, den 
kaldes "Røde Ran". Skatten 
er forbandet og vogtes af to 
overnaturlige væsner, Turse-
Jorun (en varulve-heks) og 
trolden Ram der er smed og 
kæmpeflagermus! 

Valeur, Michael
Hjemløs
Chokoladefabrikken, 2018. 595 s
Socialrealistisk roman, der 
bygger på virkelige hændelser 
under den store march mod 
København i 1928, hvor en stor 
gruppe hjemløse vandrede fra 
Kjellerup til Christiansborg for 
at kræve bedre forhold.

Vraa, Mich
Faith
Lindhardt og Ringhof, 2018. 471 s
Historisk roman, der handler 
om Dansk Vestindien i tiden 
under slaveoprøret i 1880'erne 
og tiden omkrig år 1917, da 
Danmark sælger øerne til USA.

Vægter Nielsen, Anders
1533
Jensen & Dalgaard, 2018. 167 s
I 1533 slår en gruppe bønder 
herremandens foged ihjel, 
da de pågreb ham i at fælde 
træer i deres skov. De flygter 
til København med doku-
menter der er afgørende for 
ikke bare deres skæbne, men 
også deres område og deres 
familier.
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Familie- &  
slægtsromaner

Bach Andersen, Jens
Helstedgaard 
BogForm, 2018. 332 s
Med udgangspunkt i den 
tidligere så imponerende 
proprietærgård Helstedgård 
ved Randers fortælles en fami-
lieskæbne parallelt med de 
dramatiske begivenheder i det 
tyvende århundrede.

Helle, Merete Pryds
Vi kunne alt
Lindhardt og Ringhof, 2018. 342 s
Merle vokser op i 1970'erne 
i Værløse. Hun har det svært 
i skolen og derhjemme, hvor 
familien er ved at gå i opløs-
ning med en syg mor og en 
ustabil far.

Hoem, Edvard
Høstkarl i himlen
Hovedland, 2018. 327 s
Enkemanden Nesje arbejder 
som høstkarl på en gård, da 
han møder kærligheden i skik-
kelse af Serianna. Sammen 
får de tre børn, men barske 
og trøsteløse forhold tvinger 
børnene og mange af deres 
familiemedlemmer til rejse til 
det forjættede land Amerika.

Lemaitre, Pierre
Flammernes farve
Lindhardt og Ringhof, 2018. 
494 s

1930'erne er et dårligt årti for 
Pericourt-familien, der ram-
mes af en lang række ulykker, 
forræderi og svindelnumre. 
For at hævne sin familietrage-
die udtænker familiens over-
hoved, Madeleine, en sindrig 
plan, der vil bringe alle hendes 
fjender til fald.

Mondrup, Iben
Vi er brødre
Gyldendal, 2018. 542 s
Brødrene Poul og Jens vokser 
op i Nordjylland i årene efter 
2. Verdenskrig. Deres far del-
tog i modstandsbevægelsen, 
og hans oplevelser præger 

familien. Brødrenes forskellige 
opfattelse af familien og ver-
den omkring dem truer med 
at splitte familien.

Montefiore, Santa
Fyrtårnets hemmeligheder
Turbulenz, 2018. 414 s
Smukke Caitlin døde i en 
mystisk brand og nu hjemsø-
ger hun sin mand og børn, 
som hun ikke vil forlade. 
Men hendes sjæl bliver sort 
af jalousi, da manden Conor 
bliver forelsket i kvinden Ellen. 
Caitlin vil for enhver pris for-
hindre at de får hinanden.

Ravn, Malene
I dine øjne 
Gyldendal, 2018. 471 s
Erik har i 1930'erne og 1940'er-
ne en hård opvækst i Aalborg 

som søn af en ung ugift kvinde 
og en kineser, der ikke vil ken-
des ved ham. Senere flytter 
han til København, hvor hans 
mål er at skabe en tryg ramme 
for sig selv og sin lille familie.

Sandberg, Kristina
Liv for hver en pris
Modtryk, 2018. 566 s
Husmoderen Maj forsøger at 
få sit og sin families liv til at 
hænge sammen. Men hun har 
rigeligt med daglige udfordrin-
ger i teenagebørnenes oprør, 
ægtemanden Tomas' alkohol-
misbrug og de daglige, huslige 
gøremål. 

Steen, Thorvald
Det hvide badehus
Turbine, 2018. 197 s
Den handicappede forfatter 
og skribent får et telefonop-
kald, der slår hans familiehi-
storie omkuld. For opkaldet 
kommer fra en kusine, han 
aldrig har hørt om, men som 
til gengæld har fulgt ham på 
afstand hele livet. Hvorfor 
disse fortielser i familien?



9

Willett, Marcia
Tilbage til Cornwall 
Cicero, 2018. 294 s
Et smukt stenhus i Cornwall 
udgør hjertet i en varm fortæl-
ling om familie, venskab og kær-
lighed. Den ældre Ned får nyt liv 
i huset, da nevøerne Hugo og 
Jamie flytter ind. De har en fæl-
les fortid på godt og ondt.

Wolitzer, Meg
Stillingen 
C&K, 2018. 349 s
Da et forældrepar udgiver en 
bestseller-bog med stærkt 
seksuelt indhold, får det store 
konsekvenser for deres børn. 
30 år efter får en redaktør den 
ide at genudgive bogen, og 
det giver anledning til mange 
stridigheder og tilbageblik 
blandt familiens medlemmer.

Fantasy &  
Science Fiction 

Lunde, Maja
Blå
Rosinante, 2018. 357 s
Fremtidsfortælling om men-
neskelige svigt og om konse-
kvenserne af klimaforandrin-
ger og tørke i Europa.

Sølvsten, Malene
Ravnenes hvisken
Carlsen, 2018, 608 s
3 bind

Anne er blevet genoplivet, 
men det ændrer ikke ved, at 
Fimbulvinteren kommer - og 
den bliver hård. Ragnarok er 
på vej. Anne og hendes venner 
må gøre hvad de kan for at 
redde verden fra undergang, 
men det er svært, hvis man 
ikke ved hvem der er venner 
og hvem der er fjender.

VanderMeer, Jeff
Accept
Rosinante, 2018. 360 s
Southern Reach trilogien, 3

Forskningscentret Southern 
Reach er blevet opslugt af 
Område X. John Rodriguez og 
Spøgelsesfugl har begivet sig 
derind for at opklare områdets 

hemmeligheder, inden det er 
for sent.

Spænding 

Harper, Jane
Skoven
People'sPress, 2018. 370 s
Som en teambuildingsøvelse 
sendes fem kvinder på en van-
dretur i Giralong Nationalpark, 
men fire dage senere er det kun 
fire af dem, der dukker op ved 
opsamlingsstedet; forslåede og 
forkomne og med hver deres 
version af, hvad der er sket.

James, Peter
Dødens engel 
Cicero, 2018. 396 s
Roy Grace-serien, 12. bind

Kriminalkommissær Roy Grace 
skal både opklare mordene på 

en række mænd, som alle er 
blevet forgiftet af en sjælden 
slangeart, og skal samtidig 
håndtere, at hans første kone 
Sandy pludselig dukker op 
igen efter at have været for-
svundet i 11 år.

Kehlmann, Daniel
Du skulle være gået
Lindhardt & Ringhof, 2018. 91 s
Et ungt par og deres datter 
søger roen og naturen i en lille 
hytte i bjergene. Men tingene 
tager en uventet drejning og 
det bliver alt andet end hyg-
geligt.

McKinty, Adrian
Og i morgen er jeg væk
Olga, 2018. 335 s
En Sean Duffy-roman, 3

Under jagten på en IRA-
terrorist får Sean Duffy til 
opgave at opklare, hvorfor 
ung kvinde døde i et aflåst 
publokale. Sagen bringer 
Duffy i kontakt med både sin 
egen fortid og toppen af det 
britiske samfund.
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Slaughter, Karin
Brudstykker
HarperCollins, 2018. 526 s
Under et cafébesøg angribes 
31-årige Andrea og hendes 
mor. Inden Andrea når at 
reagere, har hendes mor 
slået manden ihjel. Hvad gør 
man, når man opdager, at 
man ikke kender et andet 
menneske så godt, som man 
troede?

Taylor, Andrew
Den tavse dreng
Klim, 2018. 365 s
Revolutions-serien

Under den franske revolution i 
slutningen af 1700-tallet over-
værer drengen Charles mordet 
på sin mor, herefter bliver han 
stum. Edward Savill bliver bedt 
om at udrede trådene omkring 
drengens tilhørsforhold efter 

moderens død, hvor flere gør 
krav på drengen.

Taylor, C. L.
Flugten
Jentas, 2018. 330 s
En fremmed kvinde frem-
sætter en trussel imod Jo 
Blackmores datter. Dette 
bliver begyndelsen på et mare-
ridt, hvor ingen vil tro på at 
datteren er i fare. Snart indser 
Jo, at hun kun kan beskytte sit 
barn ved at flygte.

Dansk spænding 

Gerlow, Jeanette Øbro
De ustraffede
Politiken, 2018. 402 s
En Katrine Wraa-krimi

En mand findes hængt i et 
træ i en skov. Umiddelbart 
ligner det selvmord. Men kri-
minalpsykolog Katrine Wraa 
og hendes kollegaer i politiet 
begynder deres efterforskning 
af sagen, viser det sig hurtigt, 
at alt ikke er som det skal 
være.

Hastrup, Julie
Blodspor
Politiken, 2018. 444 s
En Rebekka Holm-krimi

Et ægtepar og deres to voksne 
børn findes skuddræbt i deres 
hus i Birkerød, og politiet er på 
bar bund over hvad en så helt 
almindelig familie har gjort for at 
fortjene sådan en voldsom død.

Jensen, Jens Henrik
Lupus 
Politiken, 2018. 519 s
Oxen

Niels Oxen sendes på en mis-
sion til Jylland for at opspore 
en ældre mand, der tilsyne-
ladende er forsvundet. Oxen 
håber han vil få et glimt af de 
vilde ulve i Jyllands natur, men 
Oxen må indse, at ikke alle 
ulve har fire ben.

Wolf, Inger
En djævelsk plan
People'sPress, 2018. 267 s
Psykiateren Christian Falk 
tilkaldes af politiet til et ger-
ningssted og skal umiddelbart 
blot vurdere situationen. Et 
overvågningskamera viser 
efterfølgende, at Falk er mor-
deren. Men hvordan hænger 
det sammen, når han lå og sov 
i sengen derhjemme på ger-
ningstidspunktet?

Nordisk spænding 

Ahnhem, Stefan
Motiv X 
Lindhardt og Ringhof, 2018. 438 s
En syrisk dreng findes brutalt 
myrdet i en vaskemaskine. 
Det bliver startskuddet på en 
lavine af hændelser som kom-
binerer racisme med pædofili 
og en seriemorder.
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Dahl, Arne
Midtvand
Modtryk, 2018. 358 s
Berger & Blom, 3. bog

Sam Berger der nu er 
Sveriges mest eftersøgte 
mand, hvirvles ind i en vold-
som og omfattende sag, der 
strejfer terrorisme og illegal 
våbenhandel på et højt plan. 
Undervejs støttes Berger igen 
af de to stærke kvinder Molly 
Blom og Desiré Rosenquist 
også kaldet Deer.

Horst, Jørn Lier
Nulpunkt 
Modtryk, 2018. 391 s
Sportsstjernen Sonja 
Nordstrøm meldes savnet 
samtidig med at flere andre 
kendte findes myrdet. 
Politimanden Blix bliver sat 
på sagen, imens journalisten 

Emma Ramm skaffer informa-
tioner til den gode historie.

Tegneserier 

Clarke
Nydanskerne 
Faraos Cigarer, 2018. 102 s
I København bliver der pludse-
lig født unormalt mange lyshå-
rede og blåøjede børn, ofte af 
forældre med indvandrerbag-
grund. Den unge biogenetiker 
Martin kommer på sporet af 
årsagen til fænomenet, der 
hurtigt udvikler sig til en inter-
national epidemi.

Lamontagne, Jacques
Den sorte død
Shadow Zone, 2018. 47 s
Shelton & Felter, 1

Flere bestialske mord 
opskræmmer i 1924 befolk-
ningen i Boston. Den tidli-
gere bokser Isaac Shelton og 
boghandleren Thomas Felter 
finder en række spor, som 
politiet har overset i efter-
forskningen.

Miller, Frank
Batman dark knight III  
- herrefolket 

RW, 2018. 390 s
Batman er borte, og Carrie 
Kelley (Robin) må klare 
problemerne alene. Da en 
hærskare af kryptonianere 
truer jordens eksistens, er der 
imidlertid stærkt brug for den 
rigtige Batman igen.

Trillo, Carlos
Det store svindelnummer
TegneserieKompagniet, 2018. 
126 s

I et fiktivt latinamerikansk land 
bliver den tidligere betjent 
Donald Reynoso indblandet 
i en speget og dødsensfarlig 
affære, som både involverer 
landets korrupte magthaver, 
en nådesløs lejemorder og en 
underskøn kvinde.

Østerfelt, Frances Andreasen
Marie Curie - et lys i mørket
Cobolt, 2018. 130 s
Tegneserie - graphic novel 
om Marie Curies (1867-1934) 
liv og forskning, og hvordan 
hun blev den første kvindelige 
modtager af Nobelprisen i 
fysik for sin forskning i radium.

Biografier  
& erindringer 

61.36
Ulrikkeholm, Majbritte
Farvel, kære sofa 
Historia, 2018. 377 s
Fragmentariske erindringer, 
betragtninger og digte om, 
hvordan Majbritte Ulrikkeholm 
(f. 1964) får ændret sit indre 
liv ved at rydde sit hus. Et 
livsoprydningsforløb der giver 
plads til kærligheden.

99.1
Barndomsfortællinger
Pressto, 2018. 198 s
15 kendte og mindre kendte 
danskere fortæller om episo-
der fra deres barndom.
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99.4 Bohr, Niels
Wesche, Anne-Sofie Storm
Niels Bohr
Story house, 2018. 101 s
Om den verdenskendte fysiker 
Niels Bohr (1885-1962), både 
om hans forskning og kortlæg-
ning af brintatomet, men også 
om mennesket Niels Bohr, der 
under 2. verdenskrig hjalp jødi-
ske videnskabsmænd med at 
flygte fra Tyskland.

99.4 Ferrante, Elena
Ferrante, Elena
Frantumaglia 
C&K, 2018. 441 s
Samling af brevudvekslinger, 
interviews, essays og ufær-
dige tekster skrevet af Elena 
Ferrante fra 1991 til 2016. 
Består primært af breve mel-
lem Ferrantes redaktør og 
hende selv samt mange inter-

views med journalister fra det 
meste af verden. Der er også 
brevudvekslinger med film-
instruktører, der filmatiserer 
Ferrantes værker samt breve 
fra læsere.

99.4 Lillelund, Lindy
Lillelund, Lindy
Mellem liv og død
Storyhouse, 2018. 123 s
Lindy Lillelunds (f. 1960) 
personlige beretning om dag-
ligdagen som udsendt syge-
plejerske for Røde Kors i krigs-
zoner i Afrika, Afghanistan og 
Asien.

99.4 Long, Litt Woon
Long, Litt Woon
Om svampe og sorg
Don Max, 2018. 271 s
Om forfatterens sorgproces 
efter hendes mands pludselige 
død. En afgørende vej ud af 
sorgen bliver et aftenskolekur-
sus om svampe, der inspirerer 
hende til at udforske alt om 
svampe og svampejægernes 
verden, hvorigennem hun fin-
der en vej tilbage til livet.

99.4 Mahmoud, Abdel Aziz
Fra Libanon til Lærkevej
Politiken, 2018. 296 s
Journalisten Abdel Aziz 
Mahmoud (f. 1983) i samta-
ler med sin mor Souad Taha 
(f. 1960) om bl.a. kulturelle 
traditioner, mellemøstlig kon-
flikthistorie, flygtningevilkår 
og om at springe ud som 
homoseksuel.

Fra virkelighedens 
verden 

61.641
Momse med demens
Pressto, 2018. 201 s
Mor og datter fortæller om at 
være pårørende til et menne-
ske med diagnosen Alzheimer. 
Der veksles mellem den 
personlige beretning fortalt 
af datter og barnebarn til en 

dement kvinde og profes-
sionelle kommentarer fra en 
overlæge, en plejehjemsleder 
og psykologer.

99.4 Almberg, Karin Feit
Almberg, Karin Feit
Mod - til livsglæde efter sorgen 
Eksistensen, 2018. 137 s
Personlig beretning om mødet 
med en ny kærlighed efter 
sorgen over ægtemandens 
tidlige død.

99.4 Dalbjerg, Birne
Dalbjerg, Birne
Kan du se lyset
Skriveforlaget, 2018. 194 s
Birne Dalbjergs (f. 1955) 
erindringer om sin opvækst i 
en familie med vold, psykisk 
terror og seksuelle overgreb. 
Hvordan hun 10 år gammel 
kommer ud for en nærdødsop-
levelse, der får stor betydning 
for at hun kan udholde den 
uhyggelige opvækst og bevare 
sin insisteren på at ville se glæ-
den i livet.
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99.4 Gina Jaqueline
Gina Jaqueline
Se mig 
Turbine, 2018. 277 s
Gina Jaqueline fortæller om 
livet før og efter hendes med-
virken i tv-serien "En sugarda-
ters fortælling".

99.4 Linda P.
Linda P.
Transformer 
Politiken, 2018. 214 s
Stand-up komikeren Linda P. 
(f. 1984) fortæller om sin barn-
dom med en misbruger-far, et 
voksenliv hvor privatlivet er i 
kaos pga. stoffer og psykiske 
problemer, og om at komme 
ovenpå igen.

99.4 Offersen, Pernille
Du som er i Himlen  
- os der er tilbage

KKO Foredrag, 2018. 276 s
Far og søster fortæller om den 
smerte det er at miste et ungt 
menneske i en meningsløs 
ulykke. De beskriver tiden 
omkring ulykken, sorgen og 
sorgbearbejdelsen, som de 
har været igennem, og om 
hvordan de hver især forsøger 
at komme videre.

Tanker & refleksioner 

13.17
Elsass, Peter
Kunsten at være bange
Gyldendal, 2018. 310 s
Beskrivelser af frygt, helte og 
antihelte gennem litterære 
tekster, forskningsresultater 
og forfatterens egne oplevel-
ser med nærdød og mødet 
med fremmede. Emner som 
krig og krigstraumer, terror, 
flygtningekriser, immigration, 
sygdom og død behandles i 
et nutidigt og historisk per-
spektiv.

13.17
Gosvig Olesen, Søren
En lille bog om kærligheden
Akademisk Forlag, 2018. 205 s
Om kærligheden i al dens 
mangfoldighed samt diskus-
sion af dens tre udtryksformer 
: næstekærlighed, erotisk 
kærlighed og venskabelig 
kærlighed.

15.2
Joof, Hella
Dage med mildhed, modgang 
& mirakler 

Gyldendal, 2018. 491 s
Almanak med 365 små tek-
ster, der følger kalenderåret, 
om emner fra stort til småt. 
Forfatteren giver ideer til hvad 
man kan fortage sig på de 
forskellige dage og filosoferer 
over livets gode og dårlige 
dage.

Samfund & politik 

19.613
Foer, Franklin
Verden fra forstanden
Jyllands-Posten, 2018. 293 s
Debatbog om den måde, ver-
dens allerstørste techgiganter 
styrer vores liv på og, ikke 
mindst, den trussel de udgør.

30.11
Holm, Keld
Lottosamfundet 
Indblik, 2018. 397 s
En beskrivelse af hvordan vi 
er på vej ind i et samfund, 
hvor det ikke er lineære sam-
menhænge mellem indsats 
og udbytte, der længere er 
gældende. Men et samfund, 
hvor kreativitet og radikal 
innovation er det, der driver 
udviklingen.

30.11
Oprør for fremtiden
Gyldendal, 2018. 234 s
Debatoplæg og politiske 
bud på, hvordan fremtidens 
samfund kan indrettes i den 
4. industrielle revolution og 
hvilket samfund der ønskes 
for næste generation.
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30.12
Løhmann Stephensen, Jan
Kreativitet 
Aarhus Universitetsforlag, 2018. 
60 s

Tænkepauser, 61

Fortælling om kreativitetens 
historie fra antikken til i dag, 
og om hvordan vi i dag, både 
som samfund og individ er 
besatte af kreativitet.

32.15
Demokrati - globale  
og nationale udfordringer

Systime, 2018. - 218 sider
Ud fra diskussionen om, hvad 
demokrati er, hvordan det fun-
gerer, og hvorfor det er vær-
difuldt, gennemgås ni udfor-
dringer, som demokratiet står 
overfor i dag både nationalt 
og globalt. Med cases.

33.19
Det betaler sig at investere  
i mennesker 

Axl, 2018. 176 s
En bog om sociale investerin-
ger, tidlig indsats, finansmi-
nisteriets regnemodeller & 
SØM.

38.79
Møller, Lars R.
Veteraner - en kamp i civil
Lindhardt og Ringhof, 2018. 206 s
Om den danske veteranpolitik 
og en historisk gennemgang 
af, hvordan samfundet har 
betragtet og behandlet de 
psykiske skader krigsvetera-
nerne har pådraget sig i felten 
i gennem årene.

61.9
Olesen, Jes
Det syge væsen
Saxo Publish, 2018. 235 s
Overlæge og professor, Jes 
Olesen kommer med kritik af 
samt forslag til løsninger til 
den aktuelle situation hospital-
væsenet befinder sig i.

Personlig udvikling  
& psykologi 

13.14
Kjær, Troels W.
Klæbehjerne 
Politiken, 2018. 203 s
Om hvordan man kan styrke 
hjernen og hukommelsen gen-
nem træning. Med øvelser.

13.17
Bjerrum Møller, Stine
Kort & godt om vrede
Dansk Psykologisk Forlag, 2018. 
112 s

Brugsbog om problematisk 
vrede og aggression, og for-
slag til regulering af følelser, 
tænkning og kropslige spæn-
dinger.

14.1
Leve, Rebekkah
Skab et liv du virkelig elsker - 
med god feng shui 

Pure Happy Lifestyle Vibrations, 
2018. 242 s

En bog om Feng Shui og hvor-
dan det kan påvirke ens liv i en 
positiv retning.

61.36
Chögyam Trungpa
Mindfulness til daglig
Klim, 2018. 189 s
En introduktion til hvordan, 
man kommer i gang med 
mindfulness og om de spørgs-
mål, der rejser sig om livets 
udfordringer, når man kom-
mer dybere ned i metoden.

61.36
Kjems, Camilla
Du skal turde elske først 
Gyldendal, 2018. 163 s
Forfatteren fortæller om sit 
liv, og sin vej til at finde sig 
selv, elske sig selv og turde 
kaste sig ud i livet, mens hun 
samtaler med fagfolk om 
emner som ærlighed, accept, 
integritet, mod, nydelse, fæl-
lesskab og ansvar.
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61.6422
Høgsted, Rikke
Grundbog i belastningspsy-
kologi

Ictus, 2018. 254 s
Om professionelles arbejde 
i psykisk krævende job, med 
fokus på forståelse af selve 
påvirkningerne, reaktionerne 
og strategier til at forebygge 
og håndtere mentale arbejds-
skader på såvel organisations-, 
ledelses- og individniveau.

Samliv 

30.1751
Iseling, Else
A/S Kærester
Else Iseling, 2018. 174 s
Om parforholdets faser fra 
forelskelse til et ansvarligt 
samarbejdende forhold, med 
udgangspunkt i uhensigts-
mæssige adfærdsmønstre og 
fokus på, hvad man selv kan 
gøre for at få en god relation.

61.6422
Spanggaard, Holger
Jeg savner os
Holger Spanggaard, 2018. 189 s
Praktisk guide om at bevare 
nærheden, fortroligheden og 
kærligheden i parforholdet.

Børn & forældre 

13.12
Spitzer, Manfred
Digital demens
Fokal, 2018. 392 s
Om børn og unges brug af 
digitale medier og konsekven-
serne ved overdreven brug 
af disse. Spitzer ser bl.a. på 
hvordan intensiv computerspil 
og brug af online-tjenester 
nedbryder hjernen.

37.2
Det gør ondt i maven, mor
Gyldendal, 2018. 195 s
Forældreguide til hvordan 
man opnår et tæt og ligevær-
digt forhold til sine børn ved 
hjælp af nærvær, aktiv lytning 
og empatisk adfærd.

61.68
Meyermetoden 
Turbine, 2018. 237 s
Meyermetoden giver en for-
ståelse for fødselsmekanismen 
samt viden om de forskellige 
elementer af en fødsel som 
smerte, psyke, vejrtrækning, 
vemestring osv.

Danmark rundt 

46.37 Christianshavn
Christianshavnerliv gennem 
400 år

Gad, 2018. 385 s
Historien om den københavn-
ske bydel Christianshavn, fra 
grundlæggelsen i 1618 og frem 
til 2018.

Natur & dyr 

50.2
Wohlleben, Peter
Brugsanvisning til skoven
People's Press, 2018. 266 s
Inspiration og gode råd til at 
færdes i skoven, herunder 
bestemmelse af træsorter, 
navigering uden hjælpemidler, 
skovflåt, bål, naturbegravelser 
og dyrespor. Afslutningsvis 
gives en række praktiske råd 
til ture på alle tider af året.

58.887
Lydløse jægere 
Gyldendal, 2018. 223 s
Mødet med Danmarks ugler.

63.66
Schötz, Susanne
Kattenes hemmelige sprog
Turbine, 2018. 248 s
Med udgangspunkt i sin viden 
om fonetik og erfaring med 
egne katte, kategoriserer 
forfatteren kattens lyde og 
beskriver, hvad man kan lære 
ved at lytte nøje til sin kat.
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63.67
Andersen, Rolf
Hundedage 
Indblik, 2018. 126 s
Vejledning og tips til hvilke 
overvejelser man skal gøre sig 
for at vælge den rette hund 
til familien og til træningen af 
den nye hund.

Mad & opskrifter 

64.1
Plum, Camilla
Høst 
Turbine, 2018. 339 s
Kogebog med opskrifter på 
efterårsmad og fortællinger 
om efterårets råvarer og deres 
anvendelse i køkkenet, bl.a. 
om inddsamling af frø, planter 
og grøntsager, tilberednings-
metoder, syltning og fermen-
tering.

64.1
De gode madoplevelser
Trykværket, 2018. 151 s
Gamle danske opskrifter fra 
især 1950'erne til 1980'erne. 
Byder på klassikere som 
forloren hare, tarteletter og 
vaniljekranse. Hertil retter som 
saftbudding, potkål og kakao-
suppe.

64.102
Krydret 
Politiken, 2018. 243 s
Opskrifter inspireret af det 
nordafrikanske, det arabiske 
og det mellemøstlige køkken.

64.10275
Bolognese & mange andre vel-
signede varianter af pastasovs

Muusmann, 2018. 108 s
Autentiske opskrifter på for-
skellige variationer af pasta-
sovs, krydret med anekdoter 
om opskrifternes oprindelse.

64.14
Skønne kager & søde sager
ChriChri Journal, 2018. 205 s
Bagebog med kager og des-
serter uden raffineret suk-
ker. Alle opskrifter består af 
råvarer med lavt glykæmiske 

indeks. Af sukkerkilder bruges 
f. eks. agavesirup, honning 
eller stevia. Af fedtkilder bru-
ges avokado, kokosolie o.l. 
Med en række grundopskrifter 
som kan sættes sammen på 
forskellig vis.

64.14
Type C - spis dig slank med 
blodsukkerkuren

Politiken, 2018. 151 s
42 opskrifter, der mætter og 
slanker.

64.17
Løvbom, Mette
SalatTøsens grønne hverdag
Politiken, 2018. 224 s
Hverdagskogebog med års-
tidsbestemte salater, samt 
opskrifter på dressinger, 
pestoer, knækbrød, syltede 
grøntsager m.m.

64.17
Nordin, Martin
Grønne burgere
Turbine, 2018. 158 s
Opskrifter på vegetariske 
burgere, hvor kødet er erstat-
tet af f.eks. bønner, svampe, 
squash, aubergine, linser og 
avokado. Tillige gives opskrif-

ter på boller, sideorders og 
tilbehør til burgeren.

64.17
Staun Petersen, Søren
Overrask med græskar 
Muusmann, 2018. 170 s
Introduktion til de tre 
græskarhovedgrupper, udskæ-
ringsguide og opskrifter ind-
delt i de salte, suppe og brød, 
de søde samt drinks.

Sy & strik 

64.64
Danielsen, Annette
Ridser i overfladen
Kristensen & Ko, 2018. 104 s
15 strikkede trøjer inspireret 
af CLAY - Keramikmuseum 
Danmarks udstilling: "Axel 
Salto - Stentøjsmesteren".
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64.64
Dupernex, Alison
Strikning for begyndere 
Legind, 2018. 140 s
Strikkeskole for begyndere. 
Med opskrifter på halstørklæ-
der, huer, tæpper, cardiganer 
og en sweater.

64.64
Hartwich, Ninette
Klædestykker 
Turbine, 2018. 100 s
Enkle, geometriske strikke-
opskrifter til den let erfarne 
strikker. Opskrifterne er byg-
get op, så de kan strikkes og 
bruges fra størrelse 32-62.

64.64
Klompelompe 
People'sPress, 2018. 201 s
Strikkebog der tager udgangs-
punkt i årets højtider og årsti-
der. Indeholder 70 opskrifter, 

de fleste til børn - fra spæd-
barn og op til 14 år - og en del 
til voksne. Med opskrifter på 
heldragter, huer, cardigans, 
bukser, trøjer m.m. 

64.64
Lun 
Bøgelund, 2018. 127 s
29 hækle- og strikkeopskrifter 
på tøj, tæpper og legetøj til 
graviditeten og den første 
tid efter. Opskrifterne giver 
øvede strikkere og hæklere ny 
inspiration og mulighed for at 
videreudvikle egne designs.

64.64
Shida, Hitomi
Japanske strikkemønstre
Turbine, 2018. 160 s
En strikkebog med 260 
japanske strikkemønstre med 
detaljeret diagram til hvert af 

mønstrene, samt opskrifter til 
huer, tørklæder m.m.

64.64
Den store strikkebog
Legind, 2018. 218 s
Strikkebog med en række 
opskrifter til hjemmet, gar-
deroben og legeværelset. 
Til såvel nybegyndere som 
erfarne.

64.65
Hæklelyst
Legind, 2018. 217 s
Hæklebog med en række 
opskrifter til hjemmet, gar-
deroben og legeværelset. 
Til såvel nybegyndere som 
erfarne.

64.65
Slap af med mindful hækling
Legind, 2018. 109 s
Hæklebog med 18 enkle 
hækleprojekter, der rummer 

forskellige beklædningsgen-
stande og ting til boligen og 
får dig til at slappe af.

64.65
Turner, Pauline
Hækling for begyndere
Legind, 2018. 142 s
Hækleskole for begyndere. 
Med opskrifter på tasker, 
bordskånere, halstørklæder, 
tæpper, en jakke, en top og en 
kniplingspude.

64.665
Gravenhorst, Helene
Patchwork til babyhygge
Muusmann, 2018. 190 s
Moderne patchworkopskrifter 
på 10 babytæpper.

Hobby & fritid 

66.83
Diamant, Iben
Gin - tonic & tilbehør  
- masser af nye opskrifter

Rosinante, 2018. 125 s
Beskrivelse og opskrifter af 
den klassiske engelske drik.
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66.83
Lyshøj, Søren
Cider & most
Koustrup, 2018. 123 s
Trin for trin guide til fremstil-
ling af most og cider. Med 
opskrifter og historiske anek-
doter om æblets historie og 
ciderens oprindelse.

74.901
Hockauf, Elisabeth
Lær at tegne dyr med farve-
blyanter

Skriveforlaget, 2018. 87 s
Gennem enkle forklaringer og 
trin-for-trin anvisninger vises 
hvordan du kan tegne fem for-
skellige populære kæledyr ved 
af bruge farveblyanter.

75.71
Bliv en bedre fotograf 
Bonnier, 2018. 145 s
Kom godt i gang ; Motiver ; 
Teknik ; Tips og tricks 

79.475
Kampen ved bridgebordet
Bridgeforlaget Røn-Reinholdt, 
2018. 398 s

Bridgebog med fokus på alle 
spilleres meldinger og sam-
spillet mellem dem. Opdelt i 

tre hovedafsnit, hvor første 
omhandler situationer, hvor 
man selv melder ud, i andet 
afsnit er det modparten, der 
starter meldingerne, mens der 
afsluttes med et afsnit om at 
opnå bedre aftaler i konkur-
rerende meldeforløb.

79.97
Helm Petersen, Tom
UV jagt - en håndbog 
Tom Helm Petersen, 2018. 56 s
Guide til undervandsjagt for 
begyndere med introduktion 
til opstart, udstyr, jagtteknik 
samt planlægning af dyk m.m.

80.8
Larsen, Maria
Skriv lettere end du tror
Ajour, 2018. 152 s
Håndbog i at skrive tekster 
med gennemgang af værktø-
jer og overvejelser. Fokus er 
på faser og flow i skrivepro-
cessen med konkrete værktø-
jer til, hvordan man kan gøre 
og eksempler på, hvordan 
andre har gjort.

Krop & velvære 

61.3
Aremark, Jacob
Kroppens indre landskaber 
Trykværket, 2018. 183 s
Om hvordan du lærer at bruge 
din mavefornemmelse og 
lader kroppen blive din med-
spiller i alle livets gøremål. 
Med tips og praktiske øvelser 
til hvordan du træner din 
kropslige sensitivitet og dit 
indre kompas.

61.31
Klarlund Pedersen, Bente
Gå-bogen
Gyldendal, 2018. 217 s
Inspiration, argumenter og 
gode grunde til at øge aktivi-
tetsniveauet ved at gå. Blandt 
andet med filosofiske over-
vejelser, digte og samtaler 
med kendte danskere om at 
spadsere.

79.53
Norberg, Ulrica
Restorativ yoga 
HarperLife, 2018. 121 s
Om restorativ yoga, som er 
en terapeutisk og meditativ 
yogaform hvor fokus ligger 
på genopretning af kroppen, 
og øvelserne består af stilhed 
og hvile og passer både til 
nybegyndere og mere erfarne 
udøvere.

Sundhed & alternativ 
behandling 

59.1
Mukherjee, Siddhartha
Genet 
Gyldendal, 2018. 645 s
Med udgangspunkt i forfat-
terens bengalske families 
forekomster af sindslidelser 
gennemgås et omfattende 
materiale om genforskning, 
der strækker sig fra antikken 
til i dag.
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61.549
Mercier, Patricia
Den lille bog om chakraer
Turbine, 2018. 96 s
En kort indføring i begrebet 
chakra samt beskrivelse 
af hvert af de 7 hovedcha-
kraer samt de nyere opståede 
"højchakraer".

61.615
William, Anthony
Den medicinske seers  
guide til et sundt stofskifte 

Borgen, 2018. 296 s
Mediet Anthony William beret-
ter om udbredelsen af og 
årsagen til sygdomme i skjold-
bruskkirtlen og om hvordan 
man bliver sin egen ekspert 
på skjoldbruskkirtlen. Med 
forslag til alternativ behand-
ling samt opskrifter som kan 
hjælpe med at genopbygge 
skjoldbruskkirtlen.

Kunst & litteratur 

74.08
Danmarks billeder 
Strandberg Publishing, 2018. 
383 s

Kunsthistorikeren Bente 
Scavenius (f. 1944) og lit-
teraturkritikeren Bo Tao 
Michaëlis (f. 1948) har udvalgt 
og sammenstiller 55 eksem-
pler fra dansk litteratur med 
55 danske kunstværker med 
landskabet som fælles tema. 
Derudover fem tematiske ned-
slag om: den nationalroman-
tiske roman, udkantslitteratur 
og hovedstadstekster, land-
skabsmaleriets udvikling og 
kunstnerkolonierne i Skagen, 
på Fyn og Bornholm.

99.4 Ditlevsen, Tove
Wesche, Anne-Sofie Storm
Tove Ditlevsen
Storyhouse, 2018. 99 s
Biografi over forfatteren Tove 
Ditlevsens (1917-1976) liv. Fra 
opvæksten, hvor hun ikke 
oplevede megen omsorg til 
hendes mange ægteskaber, 
børn, forfatterskab og arbejde 
som brevkasseredaktør.

99.4 Karrebæk, Dorte
Jakobsen, Gunnar
Dorte Karrebæk og bogen 
Vandkunsten, 2018. 222 s
Fortegnelse over tegneren og 
børnebogsforfatteren Dorte 
Karrebæks (f. 1946) egne 
bøger samt bøger og bogom-
slag illustreret for andre.

99.4 Lundbye, J. Th.
Nørregård-Nielsen, Hans 
Edvard

Johan Thomas Lundbye 1818-
2018

Wunderbuch, 2018. 148 s
Om den danske guldalder-
kunstner Johan Thomas 
Lundbye (1818-1848) i anled-
ning af 200-året for hans fød-
sel. Med gengivelse af værker 
der befinder sig hos private 
samlere. Udgivet i forbindelse 
med udstilling på Bispegården 
Kalundborg.

Historie 

64.109
Chakravarty, Dorthe
Husmor i en rationeringstid 
Gyldendal, 2018. 285 s
Om madlavning, hus og have 
i et Danmark under under 
besættelsen, hvor der stadig 

skulle mad på bordet hver dag 
trods rationering og knaphed. 
Om kvindeliv og familieliv, om 
husholdning, opskrifter og 
opfindsomhed i en krisetid.

61.94
Nielsen, Jens-Emil
Mennesker på sindssyge- 
hospital

Her&Nu, 2018. - 136 sider
En gennemgang af sinds-
sygehospitalerne Sct. Hans, 
Risskov, Oringe, Viborg, 
Middelfart, Nykøbing Sj., 
Vedsted og Augustenborg - 
deres historie og betydning 
samt et afsnit til hvert sted om 
nogle af de mennesker som 
har været indlagt.
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90
Østergård, Uffe
Hvorhen Europa? 
Djøf, 2018. 598 s
Om europæisk historie og 
identitet og den aktuelle politi-
ske situation mellem de euro-
pæiske lande og verden.

90.1
Harari, Yuval Noah
21 ting du bør vide  
om det 21. århundrede 

Lindhardt og Ringhof, 2018. 414 s
Om betydningen af, hvad det 
vil sige at være menneske i 
det 21. århundrede og hvilke 
udviklingstendenser og udfor-
dringer, mennesket står over-
for i fremtiden.

96.71
Danielsen, Niels-Birger
Modstand 
Politiken, 2018. 589 s
1942-1943 - samarbejdets fald

Fremstilling af den danske 
modstandskamp under den 
tyske besættelse 1940-1945.

99.4 Frei, Karin Magarita
Frei, Karin Margarita
Egtvedpigens rejse
Lindhardt og Ringhof, 2018. 253 s
Forsker og arkæometrist Karin 
Margarita Frei (f. 1973), der 
opdagede at Egtvedpigen i 
virkeligheden kom langvejsfra 
og havde rejst over lange 
afstande flere gange i sit korte 
liv, fortæller om den forskning 
som førte til opdagelsen, og 
om sin egen og sin slægts 
historie som interkontinentale 
migranter.

99.4 Saxo
Boje Mortensen, Lars
Saxo
Aarhus Universitetsforlag, 2018. 
100 s

Gennemgang af historien bag 
Saxos "Danmarks Krønike", 
om værkets tilblivelse og 
videre historie 800 år efter 
udgivelsen.

FILM

Alt for min søn
Filmbazar, 2018. Dvd
Miriam og Antoine er i retten 
for at få afgjort forældre-
myndigheden over deres søn 
Julien. Dommen falder ud til 
Antoines fordel, han må se 
sin søn hver anden weekend. 
Julien skjuler morens nye lej-
lighed for faren.

Avengers - infinity war
Walt Disney Studios Home 
Entertainment, 2018. Dvd

Superskurken Thanos har sin 
Infinity Gauntlet, og mangler 
kun at udfylde den med de 
smukke sten, så han kan få 
"unlimited power" og smadre 
Jorden. Heldigvis forsøger en 
horde af superhelte at stoppe 
ham.

Dalida
41Shadows, 2017. Dvd
Sangeren Dalida, der er vokset 
op i Egypten som datter af 
en italiensk violinist, bliver i 
1960'erne en af Frankrigs stør-
ste sangstjerner. Hendes kær-
lighedsliv, hendes skiftende 
partnere og deres tragiske 
skæbner, bliver Dalidas akilles-

hæl både i offentligheden og 
ikke mindst privat.

The Guernsey literary and 
potato peel pie society

SF Film, 2018. Dvd
Juliet Ashton er en succesfuld 
forfatter. Da hun kommer på 
besøg i en læsekreds på øen 
Guernsey, ændres hendes liv 
for altid.

Happy end
Mis. Label, 2018. Dvd
Det står skidt til i den rige 
Laurent-familie. Den gamle 
bedstefar er senil og selv-
mordstruet, sønnen Thomas 
lever et playboyliv og hans 
datter Eve har forgiftet sin 
mor med medicin. Da hun flyt-
ter ind hos faderen og hans 
nye familie, ender hun midt i 
den dysfunktionelle familie.



21

Hostiles
Nordisk Film, 2018. Dvd
Kaptajn Blocker modtager sin 
sidste opgave som soldat: at 
ekskortere en indianerhøvding 
hjem, så han kan dø. Blocker 
nægter, da høvdingen har 
dræbt flere af hans kammera-
ter. Men hvis ikke han udfører 
ordren mister han sin pension.

The journey
SF Film, 2018. Dvd
De to nordirske ærkefjender 
Ian Paisley (1926-2014), lede-
ren af Democratic Unionist 
Party, og Sinn Fein-politikeren 
Martin McGuinness (1950-
2017) skaber fred i Nordirland 
på en højst utraditionel måde 
på vej til Ian Paisley's guldbryl-
lup.

Little pink house
Sandrew Metronome, 2018. Dvd
Fraskilte Susette Kelo nægter 
at sælge sit lille hus, så en 
kæmpe virksomhed kan bygge 
på grunden. Det bliver starten 
på en lang kamp mod syste-
met, hvor Susette får hjælp fra 
frivillige advokater.

Loving Vincent
Another World Entertainment, 
2018. Dvd

Nyskabende, dramadokumen-
tarisk animationsfilm, skabt af 
125 kunstneres 65.000 maleri-
er, udført i Vincent van Goghs 
kendte stil. Historien om hans 
liv som psykisk syg kunstner 
ender med selvmord. Eller var 
det drab? Det forsøger post-
budets søn at opklare.

Luk solskinnet ind
Angel, 2018. Dvd
Isabelle er fraskilt og søger 
hele tiden kærlighed hos de 
mænd, hun møder. I virke-
ligheden er hun nok mere 
forelsket i forelskelsen end i 
mændene.

The post
Nordisk Film, 2018. Dvd
Da en observatør stjæler og 
lækker tusindvis af hemmeligt-
stemplede dokumenter, der 
viser at en række præsidenter 
har optrappet konflikten i 
Vietnam og efterfølgende 
misledt og manipuleret befolk-
ningen, kappes aviserne om at 
bringe de mest saftige afslø-
ringer. Men Nixon svarer igen 
med forbud og søgsmål.

The president - Lyndon B. 
Johnson

Sandrew Metronome, 2018. Dvd
Biografisk film om Lyndon 
B. Johnson der i 1960 taber 
valget som præsidentkandidat 
til John F. Kennedy. Johnson 
bliver dog vicepræsident. Da 
Kennedy myrdes i 1963 må 
Johnson tage over som præ-
sident.

Rampage - out of control
Twentieth Century Fox Home 
Entertainment, 2018. Dvd

Et eksperiment med gener 
ændrer tre dyrs DNA, og de 
tre dyr - en ulv, en gorilla og 
en krokodille - forvandles til 
gigantiske monstre der smad-
rer alt på deres vej. Det er nu 
op til primatologen Davis at 
stoppe de tre monstre.

Ready player one
Twentieth Century Fox Home 
Entertainment, 2018. Dvd

I 2045 er det mest attraktive 
sted at være en virtuel verden 
der hedder OASIS. Teenageren 
Wade søger tilflugt i denne 
verden og snart bliver han en 
vigtig del af en spektakulær 
skattejagt.

That good night
BLD Media, 2018. Dvd
Manuskriptforfatteren Ralph 
Maitland er i 70'erne og 
uhelbredeligt syg. Inden sin 
død har han to opgaver: at 
blive genforenet med sin søn 
Michael, og at dø uden at blive 
en stor byrde for konen Anna.
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You were never really here
Scanbox Entertainment 
Denmark, 2018. Blu-ray

Den traumatiserede og 
udbrændte lejemorder Joe stil-
les over for nogle svære valg, 
da en ung pige kidnappes. Kan 
Joe finder ind til den person, 
han engang var, så han kan 
redde pigen?

SPIL

F1 2018
Codemasters, 2018. PS4
2018-sæsonen. Spillet inde-
holder alle tyve baner, tyve 
kørere og ti hold som er med 
denne sæson. Mulighed for 
online-spil for op til 20 spillere, 
hvilket kræver personligt Gold-
abonnement.

The long dark
Skybound Games, 2018. PS4
Actionspil. Efter at en sol-
storm har skabt kaos over 
hele verden, er du strandet 
i den canadiske ødemark. 
Hvis du skal overleve skal du 
tænke hurtigt, udforske dine 
omgivelser og bruge alle de 
ressourcer du kan finde for at 
skaffe mad, varme og og ikke 
mindst noget der kan holde 
rovdyrene væk.

NHL 19 
EA, 2018. PS4
Ishockeyspil. Indtag isen som 
manager for et hold eller skab 
din egen spiller som du kan 
spille op fra Rookie til Pro i 
verdens største liga.

Pharaonic 
Soedesco, 2017. PS4
Actionspil. Den Røde Farao 
undertrykker folket og virker 
tilsyneladende udødelig. Du 
får til opgave at undslippe 
hans fangehul og finde ud af 
sandheden.

Shadow of the tomb raider 
Square Enix, 2018. PS4
Actionspil. Adventurespil. 
Lara Croft er tilbage. Denne 
gang er hun på eventyr i 
Sydamerika, på jagt efter 
inkaernes forsvundne sagnby, 
Paititi. Lara må kæmpe mod 
den paramilitære organisation 
Trinity, mens naturkatastrofer 
udløst af en gammel inka-
forbandelse hærger.

Shadows awakening 
Kalypso Media, 2018. PS4
Actionspil. Rollespil. 
Troldmanden Krenze tilkalder 
i desperation en dæmon til at 
hjælpe sig i kampen mod hans 
tidligere allierede. Men hver-
ken dæmon eller troldmand 
stoler på hinanden.

Strange brigade
Sold Out, 2018. PS4
Shooter som foregår i 
Egypten, 1930. Du er med 
i The Strange Brigade som 
er et team af britiske Secret 
Service-agenter, der skal 
nedkæmpe en 4000 år gam-
mel ægyptisk dronning. Den 
ondskabsfulde dronning frem-
maner fx mumier og kæm-
peskorpioner, som du skal 
kæmpe mod.

Yakuza kiwami 2 
Sega, 2018. PS4
Actionspil. Remake af spil-
let Yakuza 2 fra 2006. Man 
følger den japanske gangster 
Kazuma Kiryu, elsket og fryg-
tet for sine knusende næver, 
sit store hjerte og ekstraor-
dinære retfærdighedssans. 
Denne gang i de fiktive japan-
ske distrikter Kamurocho, 
Tokyo og Sotenbori, Osaka.
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