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BØGER

Danske romaner

Madame Nielsen
The monster 
Gyldendal, 2018. 194 s 
En ung europæer lander i New 
York for at blive voluntør for 
teatergruppen The Wooster 
Group i Soho. Han finder 
overnatning et tilfældigt sted 
og ender i et rituelt seksuelt 
forhold til to Andy Warhol-
lignende tvillinger.

Ramsland, Morten
Lyskabinettet
Rosinante, 2018. 461 s
Da Thomas begynder at gå 
i lyskabinettet hos gestalt-
terapeuten Overbeck bliver 
det en rejse tilbage til barn og 
ungdommen i Odense, og et 

forsøg på at finde frem til en 
seksuel afklarethed.

Riebnitzsky, Anne-Cathrine
Smaragdsliberen 
Lindhardt og Ringhof, 2018. 327 s
Jødedom, islam, kristendom 
og ateisme mødes i historien 
om smaragdsliberen Pierre, 
der har en nærdødsoplevelse. 
Hans datter Zara er kunst-
historiker på en farlig rejse i 
Georgien og hans bedste ven 
frygter for sit radikaliserede 
barnebarn.

Smærup Sørensen, Jens
Jens
Gyldendal, 2018. 155 s 
Fortælling om forfatteren 
Jens, der fødes på landet ved 
Limfjorden i 1946. Jens bryder 
med landbrugslivet, og han 

fortæller om sit liv fra barn-
dommen og til i dag.

Nordiske romaner

Backman, Fredrik
Os mod jer 
People'sPress, 2018. 497 s 
Roman om byen Bjørneby og 
de menneskelige relationer, 
loyalitet, venskab og kærlig-
hed der hersker.

Elstad, Lotta
Jeg nægter at tænke 
Hoff & Poulsen, 2018. 236 s 
Hedda er lige kommet hjem 
fra en turbulent og traumatisk 
hjemrejse gennem et krise-
ramt Europa, da hun opdager 
hun er gravid. Flere ting ram-
ler omkring hende, men hun 
nægter at tænke på det.

Enger, Cecilie
Åndedrag
Jensen & Dalgaard, 2018. 224 s 
Lægen Carla Rudd er involve-
ret i en dødsulykke, hvor hen-
des passager, en ung kvinde, 
omkommer. Ulykken sender 
Rudd ud i en dyb eksistentiel 
krise - kan hun tilgive sig selv?

Isakstuen, Monica
Vær god ved dyrene
Gladiator, 2018. 213 s 
En lille familie på tre er i opløs-
ning. De klarede det ikke. 
Karen klarede det ikke. Hun 
og hendes eksmand må nu 
fordele deres fælles ejendele 
mellem sig - inklusiv deres tre-
årige datter.

Kyrö, Tuomas
Gnavpotten
Forlæns, 2018. 165 s
Gnavpotten, 1. bog

Gnavpotten "bliver knageme 
så gnaven". I en række kra-
kilske og humoristiske læser-
breve brokker han sig over det 
moderne finske samfund.

Tiller, Carl Frode
Begyndelser
Rosinante, 2018. 333 s 
Den voksne mand Terje ligger 
på hospitalet efter han har 
forsøgt at tage sit eget liv. 
Så springer vi først to dage 
tilbage i tiden, så en måned og 
senere hen to år, tre år osv. 
indtil vi møder drengen Terje.
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Udenlandske romaner

Burke, James Lee
House of the rising sun
Hovedland, 2018. 471 s
Genretro amerikansk western, 
der foregår i grænselandet 
mellem Mexico og USA og i 
det tidsmæssige og mentale 
skift fra det gamle Amerika til 
en ny tids USA.

Guez, Olivier
Da Josef Mengele forsvandt 
Bobo, 2018. 236 s 
Historien om den berygtede 
nazilæge, Josef Mengele (1911-
1979), som aldrig blev stillet 
for en dommer efter sine 
ugerninger under 2. verdens-
krig, og som undgik fangen-
skab, retssag og fængsel.

Hamilton, Omar Robert
Byen vinder altid
Rebel With a Cause, 2018. 325 s
Vi befinder os i årene omkring 
det fejlslagne oprør i Cairos 
gader hvor vi følger de 
håbefulde aktivister Khalil 
og Mariam som vidner til 
gadekampe og militærets 
brutalitet.

Krauss, Nicole
Mørke, dybe skove
Gyldendal, 2018. 336 s 
Vi følger to personers udvik-
ling, Julian Epstein og en kvin-
delig forfatter. Epstein, som 
altid har samlet på luksuriøse 
ting, beslutter sig pludselig 
for at give alt væk og rejse til 
Tel Aviv. Forfatteren forlader 
mand og børn for også at rej-
se til Tel Aviv og finde sig selv.

Szalay, David
Alt det mænd er
Olga, 2018. 405 s 
Ni nutidige kosmopolitiske for-
tællinger om mænd på tværs 
af mange lande i Europa. Vi 
møder mænd i alle aldre, fra 
den unge interrailer til de 
ældre mere desillusionerede 
typer, fra det gode borger-
skab. 

Winthrop, Elizabeth H.
Nådestolen
Politiken, 2018. 254 s 
Det er en varm aften i 
Louisiana i 1943. Ved midnats-
tid skal den 18-årige Willie 
henrettes i den elektriske stol. 
Han er sort og har måske ikke 
begået den voldtægt, han er 
dømt for. Ventetiden er lang. 

Kærlighed  
& underholdning

Armentrout, Jennifer L.
Hold om mig 
Lovebooks, 2018. 558 s
Wait for you, 3
Calla holder sin tragiske barn-
dom skjult, men da hendes 
mor stjæler hendes college-
penge, må hun tage tilbage til 
barndomsbyen og moderens 
værtshus for at skaffe penge-
ne tilbage. Men Callas mor er 
forsvundet og bag bardisken 
står den sexede Jackson.

Badura, Julie
Jeg elsker dig om femten år
People'sPress, 2018. 128 s
En ung kvinde og en ung 
mand bryder op efter et 
kortvarigt kærlighedsforhold 
og forsvinder med ét ud af 
hinandens liv. 15 år senere 
mødes de pludselig igen helt 
tilfældigt.

Carlino, Renée
Vi som elskede
People'sPress, 2018. 340 s 
Matt og Grace møder hinan-
den på universitetet og forel-
sker sig stormende i hinanden. 
En sommers adskillelse bliver 
til 15 år uden kontakt. Er kær-
ligheden lige så stærk, da de 
tilfældigt mødes igen?
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Colgan, Jenny
Rosie Hopkins' søde jul
Cicero, 2018. 323 s
Rosie Hopkins, 2

Rosie Hopkins er lykkelig i idyl-
liske Lipton. Slikbutikken går 
godt og julen nærmer sig, men 
der er drama på vej til den lille 
by. Hvordan skal det gå med 
slikbutikken, hvis byens skole 
lukker?

Haig, Matt
Når tiden går i stå 
Modtryk, 2018. 330 s 
Historielæreren Tom Hazard 
har en hemmelighed. Han er 
født i 1581, og dermed mere 
end 400 år gammel. Hvis han 
ikke knytter bånd eller forel-
sker sig, vil ingen opdage hans 
hemmelighed. Men er det 
menneskeligt muligt ikke at 
knytte og forelske sig?

Historiske romaner

Friedenthal, Meelis
Pilekongen
Jensen & Dalgaard, 2018. 230 s 
Den medicinstuderende 
Laurentius Hylas ankommer 
i slutningen af 1600-tallet til 
Tartu i Estland, hvor hungers-
nød og misvækst hærger. Den 
overtroiske befolkning er på 
vagt over for "onde øjne" og 
hekse, og spørgsmålet er, 
hvad Hylas selv skjuler?

Jepsen, Erling
Erna i krig
Gyldendal, 2018. 308 s 
Historisk roman. Sønderjyske 
Erna tager sammen med sin 
søn Kalle til fronten, da han 
indkaldes til tysk krigstjeneste 
under første verdenskrig. Med 
underfundig humor fortælles 

om Ernas bidrag til at tyskerne 
taber krigen.

Smith, Paul
Lille land, hva' nu? 
Hovedland, 2018. 390 s
Dokumentarisk roman som 
skildrer Danmark, og den poli-
tiske situation, under besæt-
telsen. Bogen udspiller sig fra 
perioden november 1940 til 
august 1943.

Familie- og  
slægtsromaner

Archer, Jeffrey
Mægtigere end sværdet
Lindhardt og Ringhof, 2018. 477 s
Clifton-krøniken, 5

Familien Barrington/Clifton 
slikker sårene efter at en 
IRA-bombe sprang under MV 
Buckinghams jomfrurejse. 
Harry kæmper indædt for at 
få en russisk forfatter løsladt 
fra fængslet og både Emma 
og Sebastian tager kampen op 
imod familiens mange fjender.

Christensen, Lars Saabye
Byens spor 
Grif, 2018. 535 s
Bind 2: Maj - Oslotrilogien 

Familien Kristoffersen og 
deres naboer og bekendte 
fra bydelen Fagerborg i Oslo 
bliver fulgt i årene 1956-1957. 
Alle har de drømme og håb, 
og både den 15-årige Jesper 
Kristoffersen og hans 40-årige 
mor, som blev enke for en del 
år siden, må sande, at det kan 
være svært med kærligheden 
og faktisk også med ambitio-
nerne.

Guillou, Jan
Dem der dræber drømme 
sover aldrig

Modtryk, 2018. 435 s
Det store århundrede, 8

Advokatfuldmægtig Eric 
Letang drømmer om en fæl-
les fremtid i Sverige med sin 
elskede, den tyske advokat 
Gertrude, og deres lille barn, 
Erich Maria. Men politiet i 
Hamburg tror fejlagtigt, at Eric 
og Gertrude er terrorister, og 
hun bliver skudt.
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Lee, Min Jin
Pachinko
Ferdinand, 2018. 598 s 
Den unge fattige Sunja forfø-
res og bliver gravid. Hun red-
des fra udstødelse, da en ung 
tuberkuloseramt præst beslut-
ter sig for at gifte sig med 
hende. Som koreanske immi-
granter i Japan må de leve 
under usle forhold. Familien 
følges i 4 generationer.

Spænding

Bolton, Sharon
Fortabt
Mrs. Robinson, 2018. 480 s
En seriemorder er på spil i 
Sydlondon og ofrene er små 
drenge. 11-årige Barney efter-
forsker mordene mens han 
samtidig leder efter sin mor, 
og sygemeldte Lacey Flint 
inddrages i sagen - først som 
efterforsker og siden som 
mistænkt.

Bussi, Michel
Det glemte barn
People'sPress, 2018. 366 s 
Liane, Martial og deres datter 
er på ferie på øen Reunion, 
da Liane forsvinder sporløst 
fra deres luksushotel. Sagen 

udvikler sig uventet dramatisk 
og snart peger alle spor på 
den tilbageblevne ægtemand, 
der flygter fra gerningsstedet 
med den lille pige på slæb.

Castillo, Linda
På afveje
Hr. Ferdinand, 2018. 382 s
En Amishkrimi med Kate Burkholder, 
9. bog

Politichef Kate Burkholders 
gamle barndomsven er dømt 
for mord på sin kone, men 
undslipper fra fængsel og bli-
ver en del af et gidseldrama, 
hvor både hans børn og 
Burkholder er gidsler.

Child, Lee
Intet mellemnavn
Jentas, 2018. 382 s
Jack Reacher-serien

Noveller om actionhelten Jack 
Reacher, tidligere militær-
mand og nu ensom vandrer og 
retfærdighedssøgende myste-
rieløser.

Connelly, Michael
To slags sandhed
Klim, 2018. 320 s
Krimiserien med: Harry Bosch ; 17

Samtidig med at San 
Fernando-politiet, hvor Harry 
Bosch arbejder som frivillig, 
står med et brutalt dobbelt-
drab, står en af hans drabs-
sager, der er 30 år gammel, til 
at blive genåbnet på grund af 
tilsyneladende nye beviser.

Griffiths, Elly 
Huset på klippen
Gad, 2018. 349 s
En Ruth Galloway-krimi, 3. bog
Arkæologen Ruth Galloway 
hidkaldes atter af politiman-
den Harry Nelson for at bistå 
med eksperthjælp ved knog-
lefund. Sporene peger tilbage 
mod en likvidering under 2. 
verdenskrig. Men efter sin 
barselsorlov er Ruth ikke fuldt 
koncentreret.

Kerr, Philip
Frygt grækeres gaver
Modtryk, 2018. 381 s
Berlin noir serien, 13. bind

I 1957 lever Bernie Gunther, 
der nu kalder sig Christoph 
Ganz et stille liv i München. 
Han bliver ansat som taksator 
i et forsikringsselsskab og får 
en sag, hvor der kræves en 
usædvanlig stor forsikrings-
sum for et skib, der er gået 
ned, men sagen er kompli-
ceret.
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Musso, Guillaume
Et atelier i Paris
Lindhardt og Ringhof, 2018. 415 s
2. del af: Opkald fra en engel

Kriminalbetjenten Madeline 
Greene og forfatteren Gaspard 
Coutances mødes tilfældigt i 
et udlejningshus i Paris. Huset 
har tilhørt en afdød kunstma-
ler, hvis malerier siden er for-
svundet. Madeline og Gaspard 
beslutter sig for sammen at 
opspore de meget omtalte 
malerier.

Smith, Wilbur A.
Tigerens bytte
Lindhardt og Ringhof, 2018. 455 s
Courtney-serien

Om Francis Courtneys skæbne, 
da han i 1700-tallet tager til 
Sydafrika for at genvinde fami-
liens formue og finde sin plads 
i familiehistorien.

Dansk spænding

Garmark, David
Love City 
Kandor, 2018. 277 s 
En dansk nødhjælpsarbejder 
efterforsker en mystisk mala-
ria-lignende epidemi i tidligere 
Dansk Vestindien i en atmo-
sfære tyk af revolutionære 
kræfter med USA og Trump 
lurende i kulissen.

Hammer, Lotte
Mirakelbarnet
Gyldendal, 2018. 430 s 
Et tog kører af skinnerne ved 
Vordingborg. Flere personer 
omkommer. Det viser sig, 
at nogen har påført olie på 
skinnerne og sagen gribes an 
som en drabssag. Er der tale 
om terror eller noget mere 
bestialsk? Det er en sag for 
Konrad Simonson.

Jürgensen, Dennis
Eksploderende skadedyr 
Tellerup, 2018. 526 s
En Roland Triel krimi, 5

Efterforskningslederen Roland 
Triel er på jagt efter endnu 
en uhyggelig seriemorder. 
Samtidig kidnapper den psyko-
patiske dobbeltkønnede mor-

der Inge Renee Janné Triels 
datter Andrea.

Lose, Michael
Den cubanske engel
MicArt, 2018. 269 s
Kunstmaleren Mikkel 
Kirkegaard arbejder i Havanna 
da han tager imod et tilbud 
om kopiere værker af Asger 
Jorn. Projektet lykkes, men 
han føler sig overvåget og 
snart er hans elskerinde, 
den synske santeria præst 
Gabriela, forsvundet.

Morell, Alex Karl
Glasnøglen
Bindslev, 2018. 319 s 
Kathrin er amatørornitolog. 
I forsøg på at finde ud af, 
hvorfor mange fugle opfører 
sig anderledes, kontakter hun 

miljøjournalisten Jesper. Med 
base i Thailand har han beskre-
vet et lignede fænomen. Snart 
jages de to af en hemmelig 
organisation over flere konti-
nenter.

Stein, Jesper
Solo
Politiken, 2018. 405 s 
Axel Steen har forladt politiet 
og står nu for den person-
lige sikkerhed hos erhvervs-
manden Zorn. Et mord i 
Urbanplanen og en kidnapning 
tvinger dog Steen til at bruge 
sine gamle færdigheder. Vicky 
Thomsen møder modstand 
fra PET under mordefterforsk-
ningen.
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Nordisk spænding

Nesser, Håkan
De venstrehåndedes forening
Modtryk, 2018. 461 s
Marten og Rejmus er lidt out-
sidere i skolen, men beslutter 
at danne en hemmelig klub 
af venstrehåndede, der lang-
somt udvides til en kvartet. 
Efter 20 år mødes de til en 
slags genforening, der ender 
i mordbrand. Pensionerede 
Van Veeteren inddrages og 
får hjælp af svenske Gunnar 
Barbarotti.

Roslund, Anders
Tre timer
Modtryk, 2018. 382 s 
Politikommissær Ewert Grens 
står overfor en af sine mær-
keligste sager: Der dukker 
uregistrerede lig op på lighuse 

i Stockholm. Sagen har tråde 
til menneskesmugling fra 
Afrika, og endnu engang må 
Grens aktivere Piet Hoffman 
til at infiltrere smuglerorgani-
sationen.

Sarenbrant, Sofie
Syndebukken
People'sPress, 2018. 368 s 
Krimiserien med: Emma Sköld ; 6

En indbrudsbølge plager et 
mondænt kvarter i Stockholm 
og ender med et drab. Er 
rengøringshjælpen indblandet 
eller den unge illegale arbejds-
dreng? Kriminalinspektør 
Emma Sköld får sin sag for, og 
privat har hun en ubehagelig 
følelse af at være overvåget.

Tegneserier

Dodier
Skyggen der dræber. 
Papirfyrsterne.  
I livet som i døden

Zoom, 2018. 144 s
Jerome K. Jerome Bloche, 1
Tegneserie - krimi. Den unge, 
lidt kejtede Jerome Bloche 
følger et brevkursus i detek-
tivarbejde og kastes snart ud 
i nogle mystiske og livsfarlige 
sager, hvor han får god brug 

for alt, hvad han har lært på 
kurset.

Leine, Kim
Skarabæens time
Fahrenheit, 2018. 140 s
Trojka, bind 1

Politibetjenten Throndr 
idømmes 16 års fængsel i de 
nordlige provinser for overlagt 
drab. Da en ukendt katastrofe 
rammer fangekolonien, er den 
stærke Throndr en af tre fan-
ger, der overtager ledelsen af 
fængslet.

Biografier  
& erindringer

99.1
Johnson, Chiara Pasqualetti
De mest indflydelsesrige kvin-
der i vor tid

Legind, 2018. 223 s
Små portrætter af 50 kvinder 
der ud fra forskellige bevæg-
grunde har banet vejen for 
kvinders rettigheder igennem 
det 20. århundrede.

99.1
Mænd - de bedste portrætter
Storyhouse, 2018. 397 s
Portrætter af 20 kendte 
danske mænd, der fortæller 
om deres liv, arbejde, håb og 
ambitioner.

99.1
Østlund, Bo
Jeg var engang
Heatherhill, 2018. 337 s
12 af de 28 kendte danske 
som blev interviewet til bogen 
"Skilleveje" i 2006, er blevet 
interviewet igen for at fortæl-
le hvor tilværelsen har bragt 
dem hen. Bogen indeholder 
både de oprindelige interviews 
og de nye interviews fra 2018.
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99.4 Brandt, Margit
Bang, Anne Nørkjær
Modeskaber 
Storyhouse, 2018. 318 s
Beretningen om Margit 
Brandts (1945-2011) liv - fra 
barndommen i Hellerup over 
uddannelsen til skrædder på 
Margretheskolen, mødet og 
livet med Erik Brandt, arbejdet 
med Pierre Balmain og Louis 
Féraud til etableringen og 
udviklingen af et designimpe-
rium i eget navn.

99.4 Dylan, Bob
Mai, Anne-Marie
Digteren Dylan
Gyldendal, 2018. 169 s 
Om Bob Dylan (f. 1941) som 
digter i anledning af tildelin-
gen af Nobelprisen i litteratur 
i 2016.

99.4 Ford, Parker
Ford, Richard
Mellem dem
Klim, 2018. 181 s
Personlig portrætter af 
forfatterens forældres liv i 
Sydstaterne, delt i to separate 
afsnit. Richard kom relativt 
sent og middelklassefamilien 
rejste meget pga. faderen 
Parker Fords arbejde, han 
døde allerede i 1960. Moderen 
Edna Ford (1910-1981) levede 
efter hans død med skiftende 
servicejobs.

99.4 Gandhi, M. K.
Gandhi, Arun
Vreden er en gave
Kristeligt Dagblad, 2018. 277 s
Mahatma Gandhis (1869-1948) 
livsvisdom og ikkevoldsfilosofi, 
oplevet og fortalt af barne-
barnet Arun Gandhi (f. 1934). 
Opbygget i 11 lektioner, i hvilke 
Arun Gandhi fortæller om sit 
eget liv, om Gandhis liv i sin 
ashram, og om de principper 
han efterlevede og videregav.

99.4 Henriksen, Ole
Henriksen, Ole
Det skal føles godt 
Politiken, 2018. 314 s
Skønhedseksperten Ole 
Henriksen (f. 1951) beretter 
om drengeårene i Nibe, om 
mødet med det homoseksu-
elle miljø og om sit liv og sin 
internationale karriere i Los 
Angeles. Desuden inspiration 
til at finde motivation og 
styrke til at bryde ud og turde 
sætte sig mål i livet.

99.4 Jong-Spiero, Lien de
Es, Bart van
Et liv i skjul 
Lindhardt og Ringhof, 2018. 255 s
Om den tyske besættelse af 
Holland, jødeforfølgelse og 
den jødiske pige Lien De Jong-
Spiero der blev skjult og efter-
følgende adopteret af familien 

van Es. Et banalt skænderi 
førte senere hen til brud, og 
i mange år blev hendes navn 
ikke nævnt.

99.4 Knudsen, Anne
Knudsen, Anne
Hvor jeg var barn,  
var der isbjørne

Lindhardt og Ringhof, 2018. 276 s
Anne Knudsens (f. 1948) per-
sonlige beretning om sin barn-
dom i Grønland mellem 1954 
og 1961, et Grønland der ikke 
længere eksisterer.

99.4 Rosing, Minik
Rosing, Minik
Rejsen til tidernes morgen 
Gyldendal, 2018. 278 s
Erindringsbog af geologipro-
fessor Minik Rosing (f. 1957) 
med en både personlig og 
en forskningsmæssig vinkel. 
Rosing beskriver sin opvækst 
og liv både i Grønland og 
Danmark og fortæller om sin 
banebrydende forskning i jor-
dens udvikling i takt med livets 
opståen og udvikling.
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99.4 Stephensen, Ole
Stephensen, Ole
Rub og stub
Gad, 2018. 353 s
Journalist, skuespiller og tv-
vært Ole Stephensen (f. 1955) 
fortæller om sin barndom og 
karrieren indenfor film- og 
mediebranchen.

99.4 Thomsen, Poul
Thomsen, Poul
Dus med livet
Turbine, 2018. 268 s
Tidligere tv-vært Poul 
Thomsen (f. 1938) fortæller 
om at vokse op uden far, om 
at blive kendt forfatter og 
tv-vært på DR, bl.a. i program-
met "Dus med dyrene", om 
kvinder, børn, kærlighed og 
sorg samt om sin store pas-
sion for hunde, jagt, fiskeri og 
natur.

99.4 Watson, Christie
Watson, Christie
Hjertet på rette sted 
Lindhardt og Ringhof, 2018. 333 s
Forfatteren (f. 1976) har 20 års 
erfaring som sygeplejerske, og 
fortæller her om sit arbejde, 
og de intense øjeblikke, der 
opstår når man oplever øje-
blikkene mellem liv og død.

99.4 Winding, Alberte
Winding, Alberte
Kastevind 
Rosinante, 2018. 141 s 
Sangskriver og tekstforfatter 
Alberte Windings (f. 1963) 
erindringsglimt fra barndom-
men. Hun fortæller om at 
navigere mellem voksne der 
er optaget af deres eget. Om 
sårbare venskaber, drenge og 
det første kys - og om at miste 
sin mor og være alene med 
sin sorg.

99.4 Winding, Thomas
Palle, Henrik
Thomas Winding  
- en stemme i tiden 

Politiken, 2018. 300 s
Om multikunstneren Thomas 
Winding (1936-2008), som var 
både forfatter, billedkunstner 

og radio- og tv-producer. I 
tyve år var han tilknyttet DRs 
børne- og ungdomsafdeling, 
hvorfra man kender hans iko-
niske stemme.

Fra virkelighedens 
verden

79.61
Fredskov, Aneste
Jeg kan, jeg vil, jeg gør det
Fredskov, 2018. 264 s
I 2013 blev forfatteren (f. 1972) 
kendt for at løbe 366 maraton-
løb på 365 dage, på trods af 
sin sklerose diagnose. Her for-
tæller hun om tiden derefter, 
herunder sin løbetur til Paris 
og de personlige op- og ned-
ture der var en del af turen.

99.4 Brask, Georgia
Brask, Georgia
Georgias stemmer 
Muusmann, 2018. 230 s
Georgia Brask (f. 1994) har 
samlet sine blogindlæg 
fra "Georgias verden" fra 
februar 2016 til marts 2018 
og udgiver dem i bogen med 
det formål, at fortælle om at 
være Georgia. En pige med 
en psykisk sygdom, paranoid 
skizofreni, som er et tabu i 

samfundet og omgærdet med 
fordomme og vrangforestil-
linger.

99.4 Fønsbo, Simon
Fønsbo, Simon
Fra indersiden 
People'sPress, 2018. 197 s
Virksomhedsdirektøren og 
familiefaderen Simon Fønsbo 
(f. 1968) rammes i 2012 af en 
blodprop i hjernen, tre måne-
der efter at hans søn har fået 
konstateret leukæmi. Her 
fortæller han om at vågne op 
til et nyt liv som permanent 
hjerneskadet.
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99.4 Gay, Roxane
Gay, Roxane
Sult
Grif, 2018. 319 s 
Roxane Gay (f. 1974) beret-
ter om hvordan en voldtægt 
resulterede i en alvorlig spise-
forstyrrelse, massiv overvægt 
og problemer med at finde sin 
rigtige identitet.

99.4 Irgens Petersen, Lars
Alle vil jo bare elskes
Lohse, 2018. 278 s 
Om livstidsfangen Lars Irgens 
Petersens (f. 1975) barndom 
uden omsorg og kærlighed, 
hans kriminelle liv med narko-
tikasmugling, drab og fængs-
ling samt det efterfølgende 
møde med kirken. Efter hvert 
kapitel er der et essay om 
skam, skyld, ondskab mv.

99.4 Mitchell, Wendy
Mitchell, Wendy
En jeg kendte engang 
Olga, 2018. 286 s 
Wendy Mitchell fortæller 
om sit liv. Som 58-årig får 
hun demens, og skal til at 
vænne sig til et helt nyt liv. 
Hun kan ikke længere gøre 
helt almindelige dagligdags 
ting. Samtidig insisterer hun 

på ikke at få sit liv ødelagt af 
diagnosen.

99.4 Rausing, Sigrid
Rausing, Sigrid
Mayhem 
Gyldendal, 2018. 231 s
Personlig beretning om en 
velhavende familie, der på 
overfladen har alt, men som 
langsomt ødelægges af stof-
misbrug - en fortælling om 
at være pårørende til en mis-
bruger.

Tanker & refleksioner

04.6
Jensen, Carsten
Kældermennesker 
Politiken, 2018. 145 s 
I 109 små tekster beskrives 
de tendenser, der er i vores 

samfund. Teksterne handler 
bl.a. om besværet ved at 
være menneske, vores syn på 
andre mennesker, fremmede, 
Zentropas virksomhedskultur, 
Karl Ove Knausgårds litteratur, 
Donald Trumps USA og den 
stigende populisme.

10.8
Gabriel, Markus
Hvorfor verden ikke findes
Philosophia, 2018. 231 s
Behandling af en række 
af filosofiens væsentligste 
spørgsmål: Hvad er verden? 
Hvad vil det sige at eksistere? 
m.m. Forfatteren optegner 
sit filosofiske standpunkt, 
den nye realisme, igennem 
begrebsafklaringer- og distink-
tioner og argumenter for og 
imod nogle af filosofiens svær-
vægtere, såsom Kant, Hegel, 
Wittgenstein og Habermas.

13.17
Brinkmann, Svend
Det sørgende dyr
Klim, 2018. 231 s 
Om sorgens væsen og det vil-
kår, det er at leve med sorgen. 
Med eksempler fra filosofi, lit-
teratur, teater og billedkunst 
undersøges sorgens væsen 

og dens betydning i nutidens 
effektive højhastighedssam-
fund.

15.2
Jensen, Carsten
Mod stjernerne 
Politiken, 2018. 164 s 
Debatbog, hvor forfatteren 
diskuterer om tidens unge er 
en ny kosmopolitisk menne-
sketype eller en marginaliseret 
generation af afmægtige. Han 
opfordrer dem til at møde 
fremtiden som et åbent forum 
for drømme, kristiske ideer, 
selvrealisering og samfunds-
forandring.
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15.2
Rowling, Joanne K.
Meget gode liv
Gyldendal, 2018. 71 s
I dimisionstalen, holdt på 
Harvard University 2008, tager 
forfatteren J.K. Rowling (f. 
1965) afsæt i sit eget liv og 
sætter ord på, hvad der er det 
gode liv. Hun fokuserer i talen 
til de studerende især på to 
emner: fordelene ved at fejle 
og fantasiens store betydning.

30.11
Det, du ikke forstår,  
gør dig klogere

People'sPress, 2018. 257 s 
Tor Nørretranders (f. 1955), 
Rane Willerslev (f. 1971) og 
Svend Brinkmann (f. 1975) 
kaster sig ud i en fælles søgen 
efter at blive klogere på 
nutidens radikale tilstand. På 
tiden, tilliden og Trump. På 
fakta, fake news og frihed. 
På arbejdsliv, menneskeliv og 
død.

30.12
Opbrud 
Ravnerock, 2018. 201 s 
12 danske kulturpersonlighe-
der og meningsdannere giver 
hver deres bud på hvordan 

digitaliseringen og den tek-
nologiske udvikling vil forme 
fremtidens kultur- og medie-
landskab.

32.79
Grøndahl, Jens Christian
Europa er ikke et sted
Gyldendal, 2018. 155 s 
Essays om at være lokalt for-
ankret og samtidig en del af 
en større europæisk identitet.

34.33
De 7 dødssynder
Lindhardt & Ringhof, 2018. 299 s 
De syv dødssynder er 
udgangspunktet for en række 
samtaler mellem retsmedi-
ciner Hans Petter Hougen 
(f. 1946) og efterforsker 
Bent Isager-Nielsen (f. 1951). 
Hovmod, griskhed, begær, 

misundelse, fråseri, vrede og 
dovenskab kan nemlig være 
med til at forklare, hvorfor 
nogle mennesker begår de 
værste forbrydelser.

61.01
Buje, Stine
Bogen om livet 
People's Press, 2018. 315 s
Femten danskere fortæller om 
deres livssyn, følelser og tan-
ker efter at de er blevet ramt 
af uhelbredelig sygdom.

Samfund & politik

30.1626
Olsen, Lars
Det forsvundne folk
Gyldendal, 2018. 187 s 
Forfatteren argumenterer 
for at de som arbejder fysisk, 

håndværkere, fabriksarbej-
dere, pædagoger og hjem-
meplejere, forsvinder i den 
politiske debat. De udgør "Det 
forsvundne folk".

30.26
Korsgaard, Ove
Grundtvig rundt 
Gyldendal, 2018. 302 s
En guide til N.F.S. Grundtvigs 
(1783-1872) tænkning inden for 
en række fællesmenneskelige 
temaer.

32.15
Amdisen, Asser
Nu vi taler om demokrati 
Haase, 2018. 190 s 
Om demokratiets historie fra 
de antikke bystater frem til 
nutiden, hvor demokratiet i 
stigende grad udfordres af 
teknokratstyre og populisme.



13

32.26
Birkler, Jacob
Den umoralske politiker
Gyldendal, 2018. 139 s
Gennem eksempler fra den 
politiske scene beskriver for-
fatteren, hvordan politikerne 
omgår sandheden og handler 
dobbeltmoralsk, og det beskri-
ves hvordan moralen bruges 
som et middel i dansk politik.

33.9
Andersen, Torben M.
Har velfærdssamfundet  
en fremtid?

Gyldendal, 2018. 136 s
Gennemgang af den nordiske 
velfærdsmodels økonomiske 
grundlag samt diskussion af 
velfærdssamfundet og vel-
standens dilemmaer og udfor-
dringer.

38.2
Astrup, Preben
Frivillighed 
Aarhus Universitetsforlag, 2018. 
60 s 

Betragtninger om frivillighe-
dens væsen og det frivillige 
arbejdes betydning for demo-
krati og sammenhængskraft i 
samfundet.

Personlig udvikling  
& psykologi

13.3
Sørensen, Lars
Selvglad 
Dansk Psykologisk Forlag, 2018. 
140 s 

Om de psykologiske karakte-
ristika der skaber balance og 
grobund for at man kan inter-
agere med andre mennesker 
med nærvær og åbent sind.

15.2
Dooley, Mike
Du kan ændre dit liv nu!
Borgen, 2018. 215 s 
Om at manifestere sine ønsker 
ved tankens kraft, med præ-
sentation af en matrix som et 
redskab til at definere ønsker 
og slutresultater.

15.2
Hertz, Rikke
Spirituel 
People'sPress, 2018. 201 s
Rikke Hertz giver sin person-
lige historie, om hvordan hun 
tog springet og blev spirituel 
erhvervsrådgiver og nu bruges 
af de helt store virksomheder. 
Derudover gives der råd og 
vejledning til, hvordan læseren 
selv kan bruge det spirituelle, 
fx via 10 spirituelle værktøjer.

15.2
Peterson, Jordan B.
12 regler for livet 
Jyllands-Posten, 2018. 406 s 
Forfatteren, der er psykologi-
professor, redegør grundigt 
for de filosofiske teorier og 
naturvidenskabelige fæno-
mener, der underbygger de 
12 leveregler og hvorfor det 
er hensigtsmæssigt at følge 
dem. Hovedbudskabet er, at 
forståelsen og efterlevelsen af 
reglerne kan afhjælpe angst, 
depression, stress og følelser 
af at livet er meningsløst.

15.2
Sand, Ilse
Savner du én?
Ammentorp, 2018. 144 s 
Præsentation af forskellige 
strategier som kan være en 
hjælp, når man gerne vil 
genoprette, forbedre - eller 
afslutte - en relation; med 
eksempler der giver helt kon-
krete bud på ord og sætninger 
der kan bruges i de forskellige 
situationer.

60.136
Honoré, Lars Hartung
Kunsten at gå glad på arbejde 
Human Upgrade, 2018. 151 s
Tips til hvordan man kan 
forøge sin arbejdsglæde, og 
viden og motivation til at 
arbejde med trivsel og samar-
bejdsevne på arbejdspladsen. 
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Samliv

30.175
Bresson, Bo
Familien fortjener  
hjemmelavet leverpostej 

Coville, 2018. 240 s
Bo Bresson vil vise os, hvordan 
vi sætter familien i centrum, 
da familien er det enkelte 
menneskes primære fælles-
skab og arbejdspladsernes 
oversete medspiller.

30.1751
Askov, Nina
Kørekort til kærligheden 
Muusmann, 2018. 168 s 
Gennemgang af forskellige 
emner i forhold til det at finde 
en partner lige fra tilknyt-
ningsmønstre til netdating 
m.m. Forfatteren udfordrer 
klicheerne om kærligheden og 

undersøger hvordan biologi 
og social arv spiller sammen i 
valget af partner.

Børn & forældre

61.264
Vestre, Katharina
Det første mysterium
Turbine, 2018. 170 s
Om den fantastiske proces, 
der finder sted i livmoderen, 
når et nyt menneskeliv skabes. 
Fra den første, primitive cel-
ledeling frem til fødslen.

61.606
Berg, Rikke Folm
Når et barn får kræft 
Turbine, 2018. 379 s
På baggrund af viden fra 
familier, der har prøvet det, 
og eksperter, der arbejder i 
felten, formidler bogen hjælp 
til forældre til at komme igen-
nem tiden med et kræftsygt 
barn.

64.71
Holst, Ida
Budgetbaby
Eudor, 2018. 104 s
En praktisk guide til hvordan 
vordende og nybagte forældre 

kan holde udgifterne på et 
minimum ved f.eks at købe 
brugt tøj, lave babymaden selv 
og derved få et større økono-
misk frirum.

79.601
Arndal, Lotte Rye
Sund graviditet
Gyldendal, 2018. 274 s
9 måneder før, 9 måneder 
efter.

99.4 Linde, Sofie
Linde, Sofie
Fårking gravid 
Storyhouse, 2018. 349 s
Studieværten fra diverse 
underholdningsprogrammer 
Sofie Linde (f. 1989) fortæller i 
dagbogsnotater om sin gravi-
ditet og datters fødsel og den 
første tid med et spædbarn i 
hjemmet.

Rejser & oplevelser

41.04
Sallingboe, Britt
Oplev Europa med tog 
mellemgaard, 2018. 570 s
En rejseantologi for individu-
elle rejsende.

43
Folkmann, Mia
Autocamperliv 
Prunella, 2018. 96 s
Om en fem ugers ferie i 
autocamper i Sydengland, 
med beskrivelse af de byer 
og seværdigheder man kan 
besøge undervejs.

47.57
Gade, Marianne
Drømmen om Italien
Autor, 2018. 169 s
Autobiografiske fortællinger 
fra Abruzzo, hvor forfatteren 
opholder sig en del af året. I 
en blanding af sansemættede 
oplevelser og eftertænksom-
me refleksioner fortælles om 
dagliglivet i det italienske, og 
om at tage et nyt sted til sig 
med alle sanser åbne.
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48.975
Thomassen, Aase
Hawai'i
Aase Thomassen, 2018. 140 s
Beskrivelse af Hawaii og 
befolkningen. Med afsnit om 
øernes opståen, den første 
indvandring fra Polynesien og 
det senere kultursammenstød, 
da ny indvandring fandt sted, 
den storslåede natur, det pul-
serende byliv, surfernes para-
dis, angrebet på Pearl Harbor, 
historiske steder og de for-
skellige øers kendetegn.

64.9
Grøndahl, Anders
Rom og omegn for livsnydere
Gyldendal, 2018. 215 s
Tips til at nyde livet i Rom og 
dens opland. Med fokus på 
god mad og vin på de lokale 
spisesteder.

Danmark rundt

46.2
Hansen, Jørgen
Den store bog om Danmark 
Legind, 2018. 393 s
Guidebog med inspiration til 
ture til seværdigheder i hele 
Danmark med historier om 
Danmarks natur, kultur og 
historie.

46.6
Langkilde, Charlotte
Færøerne 
Lindhardt og Ringhof, 2018. 552 s
Om udviklingen på Færøerne 
fra midten af 1800-tallet, hvor 
den danske amtmand Carl 
Emil Dahlerup blev indsat for 
at gennemføre reformer på 
øerne, og Færøerne indlem-
mes i Rigsfællesskabet. Med 
afsnit, der går helt tilbage til 
år 400 og der trækkes linjer 
helt frem til starten af det 21. 
århundrede.

50.264 Bornholm
Pihl, Roger
Bornholms bjerge
Haase, 2018. 318 s
Guide til Bornholms højde-
punkter. Med beskrivelser af 
naturområder og øens geo-
logi, herunder vandreblokke, 
grotter, bautasten, sprække-
dale, vandfald m.m.

62.712
Zerlang, Martin
Danmark set gennem  
et cykelhjul 

Gad, 2018. 286 s
Cyklens kulturhistorie i 
Danmark, samt om Danmarks 
samfundsmæssige udvikling 
gennem de sidste 150 år. Om 
cyklens teknologiske udvik-
ling, samt om kvindefrigørelse 
på cykel, mellemkrigstiden, 
cykelpoeter, og verdens bed-
ste cykelland.

96
Alexandra, grevinde af 
Frederiksborg

Mit lykkelige land
Politiken, 2018. 276 s
Grevinde Alexandra (f. 1964) 
fortæller om sit liv, samti-
dig med hun rejser rundt i 
Danmark og besøger dan-
skere, der giver deres svar på, 
hvordan dansk historie, kultur 
og levevis er med til at gøre 
Danmark så lykkelig.

Hus & hjem

64.5
Martensen-Larsen, Katrine
Moods  
KML Design, 2018. 261 s
Indret personligt og harmo-
nisk. 

68.68
Træ 
Turbine, 2018. 142 s
Inspiration og trin-for-trin 
vejledninger til fremstilling 
af 20 genstande til hjemmet: 
møbler, køkkengrej og pynt-
egenstande - lige fra en gar-
derobestang af drivertømmer, 
et skærebræt med indlagt 
sommerfugl og et langbord af 
genbrugstræ.



16

Mad & opskrifter  

64.1
Lorang, Louisa
Flytte hjemmefra kogebog
Lindhardt og Ringhof, 2018. 167 s
Louisa Lorangs nye kogebog 
med #nemhurtigbilligmad.

64.1028217
Zandian, Mehran
Mine persiske livretter
People'sPress, 2018. 158 s
Forfatteren præsenterer sine 
persiske livretter i form af 
både snacks, risretter, supper, 
gryderetter og et rigt udvalg 
af søde fristelser. Teksten 
veksler mellem opskrifter, små 
anekdoter og baggrundshisto-
rier om maden og kulturen.

64.13
Nabulsi, André Spange
På glas og flasker 
Muusmann, 2018. 232 s
Vejledning og inspiration til at 
sylte, safte og snapse. Følger 
årets gang med en opskrift for 
hver uge baseret på sæsonens 
gode råvarer - købt i den loka-
le butik, på et marked, plukket 
i haven eller samlet i skoven.

64.15
Carlin, Áine
Den store veganske kogebog
Turbine, 2018. 240 s
Kogebog med grundlæggende 
viden om det veganske køk-
ken, samt over 125 opskrifter 
inddelt i kategorier som 
pikant, friskt, stærkt, sødt og 
bagværk.

64.15
Rødder & knolde 
Turbine, 2018. 183 s
Vegetariske kogebog hvor alle 
opskrifter tager udgangspunkt 
i brugen af rodfrugter i mad-
lavningen. Hver "årstid" har 
sine opskrifter. Her er burgere, 
supper, kager, kartoffelbrød i 
gryde og meget mere.

64.15
Skøn mad uden kød 
Karolines Køkken, 2018. 237 s
Grøn kogebog til alle der 
gerne vil spise lidt mindre kød 
og have smagsoplevelsen i 
centrum.

64.17
Sjuve, Christopher
Æg
HarperLife, 2018. 221 s
85 opskrifter med æg samt 
om æggets historie og hvor-
dan hønen, hanen og ægget 
bredte sig til hele verden.

66.89
Bogen om eddike og olie 
Niche, 2017. 103 s
Lav dine egne eddiker og olier.

Ernæring & sundhed

61.3
Trolle, Kristina
Vægtløs 
Trolls & Souls, 2018. 203 s 
En universel guide til din krop.

61.38
Perlmutter, David
En plan for livet  
Borgen, 2018. 301 s
Guide til forebyggelse af syg-
domme ved hjælp af kost og 
livsstil. Med opskrifter, kost-
råd, tips til kosttilskud, forslag 
til fysiske øvelser, forbedret 
søvn og mindre stress.
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61.615
Sams, Anette
Ud af diabetes 2
Gyldendal, 2018. 245 s
Om type 2 diabetes og 
kostens betydning.

64.1
Harbech Olesen, Anette
Mad, mening  
& magiske øjeblikke

Gyldendal, 2018. 251 s
Kogebog med fokus på balan-
cen mellem mad og drikke, 
tankesæt, aktivitet og søvn 
som hemmelighederne bag et 
langt og sundt liv.

64.14
Migrænekuren
Killes, 2018. 167 s
Om hvordan man kan finde ud 
af, om migræneanfald hænger 
sammen med den mad, der 
indtages. Indeholder lister 

over tilladte fødevarer og en 
30 dages kur for migrænikere.

Sy & strik

64.64
Jansson Bjerkman, Marianne
Strik mig! 
Turbine, 2018. 271 s
70 opskrifter på strik til hele 
familien.

64.64
Samsøe, Lene Holme
Babystrik på pinde 3 
Hæfte 03
Raglan, 2018. 42 s
15-20 opskrifter på strik til 
både piger og drenge i stør-
relse nyfødt til 2 år.

64.64
Strik med Plum Dandi 
Turbine, 2018. 127 s
Strikkebog med 23 elegante 
og feminine modeller for den 
erfarne strikker. Overskuelige 
og letforståelige opskrifter på 
vanter, huer, trøjer m.m. samt 
forklaring og tegninger af de 
teknikker der anvendes.

64.65
Hæklet nordisk julepynt
Turbine, 2018. 134 s
Hækleopskrifter på klassisk 
julepynt i en moderne fortolk-
ning, og med afsæt i det nordi-
ske udtryk.

79.32
Caliri, Ilaria
Jule-amigurumi 
Turbine, 2018. 101 s
15 originale hæklemønstre. 
Små dyr og figurer med vinter 
og jul som omdrejningspunkt.

79.32
Hvitved, Mette
Min dukkegarderobe
Krea Deluxe, 2018. 63 s
12 strikkeopskrifter til dukke-
tøj, der passer til babydukken 
Leonora fra Asi. Opskrifterne 

kan bruges til både drenge- og 
pigedukker.

79.32
Lord, Kerry
Edwards menageri - hunde
Turbine, 2018. 143 s
Opskrifter på hæklede tøjdyr 
som forestiller 50 forskellige 
hunderacer.

Hobby & fritid

33.21
Klar - parat - investér 
Content Publishing, 2018. 211 s 
Guide til langsigtet investering 
i aktier, obligationer og inve-
steringsbeviser for frie midler 
på det regulerede marked 
i Danmark. På baggrund af 
egne erfaringer med investe-
ring giver forfatterne indsigt 
i hvilke usikkerheder, udfor-
dringer og forbehold man står 
over for som ny investor.
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99.7
Hein, Niels
Vores familiehistorie 
Gad, 2018. 195 s
Om hvordan man kommer i 
gang med slægtsforskning, 
og samtidig får nedskrevet 
sin families historie. Med præ-
sentation af de typiske kilder 
samt oversigter over histori-
ske begivenheder fra 1900 til 
i dag.

Sport

79.66
Hechmann, Claus
Cykeltræning 
Gyldendal, 2018. 158 s 
Guide til at forbedre sine 
præstationer på cyklen med 
effekttræning.

79.66
Ritter, Carsten
Lars Bak - hjælperytteren 
People'sPress, 2018. 222 s
Om cykelrytteren Lars Baks 
(f. 1980) karriere, især som 
såkaldt hjælperytter, gennem 
mange år, men som bl.a. også 
førte til et dansk mesterskab 
i 2005.

79.706
Idskov, Niels
Ajax Amsterdam
Turbine, 2018. 262 s
Om den hollandske fodbold-
klub Ajax Amsterdams nyere 
historie med en særlig vinkel 
på danske spillere og nogle af 
klubbens store koryfæer som 
fx Johan Cruyff.

79.73
Mortensen, Michael
Grus 
People'sPress, 2018. 332 s
Den tidligere tennisspiller og 
-træner Michael Mortensens 
(f. 1961) fortælling om kar-
rieren fra barndommens klub 
på Vestegnen til titlen som 
Danmarks bedste tennisspil-
ler op igennem 1980'erne, 
samt at være træner for bl.a. 

Caroline Wozniacki og Frederik 
Fetterlein. Og om at over-
komme tabet af sin datter i en 
trafikulykke.

79.78
Axelsen, Viktor
Den danske drage 
Gyldendal, 2018. 274 s
Den danske badmintonspiller 
Viktor Axelsen (f. 1994) fortæl-
ler om sin opvækst, om vejen 
og processen frem mod at 
vinde nye kampe, om hvad der 
motiverer ham og sin fascina-
tion af specielt den kinesiske 
tilgang til konkurrence.

Sundhed &  
behandling

61.36
Bogdanova, Anna
Smertefri
Gyldendal, 2018. 320 s
12 ugers program til nænsom 
genopbygning af kroppen 
med baggrund i viden om 
kroppens reaktioner under 
belastninger som fx længe-
revarende smerte og stress. 
Praksisrettet indhold med 
tests, program, øvelses- og 
vanekatalog og slutteligt en 
"værktøjskasse" til afhjælp-

ning af her og nu ubehag i 
kroppen.

61.36
Zelander, Eva
Mindfulness i naturen 
Pressto, 2018. 254 s
Om hvordan naturen kan 
virke helbredende i forhold til 
stress, angst og depression. 
Inddelt i tre dele: introduktion 
til mindfulness ud fra et natur-
perspektiv, teori og forskning 
om naturens betydning for os 
og øvelser med naturen som 
ramme.
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61.55
Horsted, Tina
Medicinsk cannabis 
Gyldendal, 2018. 129 s
Bogen fortæller om effek-
ten af medicinsk cannabis, 
fortrinsvis som smertebe-
handling, herunder hvilke 
sygdomme det virker på, og 
hvilke bivirkninger det har. 
Bogen behandler også det ille-
gale marked og fordomme om 
cannabis. En række patientca-
ses beskriver erfaringer med 
medicinsk cannabis.

61.6
Stensgaard, Storm
Én ting ad gangen
Forkant, 2018. 134 s
Om accepten af stress som 
tilstedeværende, og hvordan 
man minimerer dens indvirk-
ning og kommer i mental 
topform.

61.625
Sundt blodtryk på 14 dage
Politiken, 2018. 280 s
Vejledning og information i 
hvordan man lægger en stra-
tegi for at sænke sit blodtryk 
via den rigtige kost. Med kost-
plan og opskrifter.

61.645
Simone, Rudy
Aspergirls
Frydenlund, 2018. 252 s
Forfatteren skriver om at leve 
med Aspergers syndrom og 
autisme specielt som pige og 
kvinde, og kommer bl.a. ind på 
emner som selvbebrejdelse, 
skyldfølelse, depression og 
misforståelser.

Musik & film

78.9064
Ulrich, Torben
Et vækkeur  
i Cecil Taylors flygel 

NBC, 2018. 348 s 
En samling af essays, artikler 
og anmeldelser dækkende 60 
års jazzhistorie forfattet af jaz-
zelskeren, tennisspilleren og 
multikunstneren Torben Ulrich 
(f. 1928).

99.4 Chopin, Frédéric
Wenzel Andreasen, Mogens
Frédéric Chopin 
Olufsen, 2018. 134 s
Et portræt af Frédéric Chopin 
(1810-1849). Om hans liv og 
om den musikalske opbygning 
i hans vigtigste kompositioner 
for klaver.

99.4 Enna, August
Steensen, Steen Chr.
August Enna
Multivers, 2018. 143 s
Om den danske komponist 
August Ennas (1859-1939) liv 
og værk. I sin samtid var han 
den måske mest opførte dan-
ske komponist i udlandet, hvil-
ket stod i skærende kontrast 
til den behandling hans musik 
fik herhjemme.

99.4, Prokof'ev, Sergej
Rasmussen, Karl Aage
Min sjæl gør ondt
Gyldendal, 2018. 253 s 
Om den russiske komponist 
Sergej Prokof'evs (1891-1953) 
liv og værk. Fra at være et 
musikalsk vidunderbarn og til 
at være feteret og forkætret 
i visse musikalske miljøer. 
Om livet før og under eksil 
i Paris og efter hans frivil-
lige tilbagevenden til Stalins 
Sovjetunionen.

Historie

27.61
Agergaard, Erling
Danmarks helgener
Hovedland, 2018. 275 s
Introduktion til helgener 
og helgenvæsen samt gen-
nemgang af danske helgener 
og helgenkultur i Danmark 
herunder også om helgener i 
folketro og sagn.
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40.4
Aarsleff, Klaus
Skattejagt 
Gyldendal, 2018. 302 s
Forfatteren gennemgår en 
række ekspeditioner og de 
opdagelsesrejsende, der har 
viet deres liv til jagten på en 
skjult skat, en forsvunden civi-
lisation eller en myteomgær-
det hemmelig orden. Emnerne 
er f.eks. Kongernes Dal, Trojas 
guld, aztekernes skatte, ame-
rikanske skattejagter og tem-
pelriddere.

95.2
Hjardar, Kim
Vikinger - kort fortalt 
Turbine, 2018. 207 s
Om vikingerne, som hærgede 
Europas kyster og nåede helt 
frem til centralasien.

96.4
Duedahl, Poul
Velkommen på bagsiden
Gad, 2018. 383 s
Fortællinger om menneskelige 
vildfarelser i 1800-tallet, om eks-
perimenter der gik galt, kampe 
der blev tabt og ideer som 
ingen længere abonnerer på. 
Om skæbner, begivenheder og 
historier fra glemmebogen, som 
ikke findes værd at nævne.

96.4
Konfliktzonen Danmark 
Gad, 2018. 407 s
Hvordan historien igennem de 
sidste 200 år ud fra forskellige 
idealer og ideologier er blevet 
brugt og misbrugt i kampen 
om den historiske og politi-
ske sandhed i forsøget på at 
bestemme, hvordan Danmark, 
danskerne og dansk historie 
skal forstås.

96.7
Hyltoft, Ole
Indefra
Hovedland, 2018. 160 s
Små personlige portrætter af 
socialdemokratiske politikere 
og andre, som Ole Hyltoft gen-
nem tiden har stiftet bekendt-
skab med.

96.71
Weber, Frank
Gode miner til slet spil
Frank Weber, 2018. 320 s
Danmarks geostrategiske pla-
cering og Bomber Commands 
minelægninger og de tyske 
modforanstaltninger under 2. 
Verdenskrig, herunder kam-
pen på teknologi mellem de 
britiske minedesignere og den 
tyske krigsmarines bestræbel-
ser på at udvikle minestryger-
udstyr.

96.72
Gade, Sven Ove
I Danmark 1945-2018
Hovedland, 2018. 181 s
I en række essays om den 
danske efterkrigshistorie argu-
menterer Sven Ove Gade, tid-
ligere chefredaktør på Ekstra 
Bladet, for at det manglende 
opgør med de politikere der 

havde ansvar for samarbejds-
politikken under besættelsen, 
er blevet et ar på folkesjælen 
der har ført til et retningsløst 
samfund hvor ingen tager 
ansvar.

96.72
Lahme, Julia
Hverdage er der flest af
Gad, 2018. 197 s
Byggende på bidrag fra erin-
dringskampagnen "Giv det 
videre 2017" beskrives hverda-
gen. Forfatteren samler citater 
og uddrag fra de indsamlede 
beretninger i temaer som 
f.eks. mad og måltider, sko-
legang, fra by til land, samt 
skam, følelser og forhold og 
giver dermed læseren indblik i 
tilværelsen i Danmark for peri-
oden 1. verdenskrig og frem.

Apple, windows & 
sociale medier

19.6393
Langborg-Hansen, Kristian
Facebook for alle
Libris, 2018. 93 s
Til begyndere og erfarne bru-
gere af Facebook.
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30.1751
Sahlgreen, Heidi
Digital kærlighed
Gyldendal, 2018. 153 s
En guide til at bruge sociale 
medier i vores søgen efter 
kærlighed, og alle de mange 
muligheder og faldgruber det 
fører med sig. Med små cases 
og anbefalinger til f.eks. pro-
filfotos, brugen af emojis og 
hvordan man fastholder den 
gode opførsel online.

FILM

Nordiske film

Hvad vil folk sige
Øst for Paradis, 2018. 1 dvd
Nisha er en 16-årig norsk 
teenager med pakistansk bag-
grund. Da hun ikke opfører sig 
som hendes forældre ønsker, 
kidnappes hun og sendes til 
Pakistan.

Så længe jeg lever
Nordisk Film, 2018. 1 dvd
Biografisk film om sangeren 
John Mogensen (f. 1928). 
Følger ham fra han var knægt, 
korsanger og til tiden i Four 
Jacks og den efterfølgende 
karriere som soloartist, samt 

den evige kamp mod alkohol 
og sceneskræk.

Udenlandske film 

The ballad of Lefty Brown
Another World Entertainment, 
2018. 1 dvd

Montana, slutningen af 1800-
tallet. Lefty Brown er en lette-
re mislykket aldrende cowboy, 
der må træde i karakter da 
hans bedste ven myrdes. Men 
kan Lefty finde frem til helten 
i sig selv?

Chappaquiddick
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment, 2018. 1 dvd

Senator Edward Kennedy er 
den sidste overlevende af 
Joseph Kennedys fire søn-
ner og en oplagt kandidat til 

præsidentposten i USA. Men 
han bliver involveret i en fatal 
bilulykke, hvor hans passager 
drukner, mens han selv over-
lever. Præsident blev Edward 
Kennedy aldrig.

I feel pretty
Scanbox Entertainment 
Denmark, 2018. 1 dvd

Renee bor i New York. Hun er 
usikker, nærmest selvudslet-
tende, da hun synes hun er 
overvægtig, grim og usynlig i 
forhold til det mandlige køn. 
En dag slår hun hovedet og 
pludselig ændrer alt sig.

Lady Bird
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2018. 1 dvd

Christine på 17 går i katolsk 
high school, kalder sig Lady 
Bird og vil gerne mærke livet. 

Mens hun skændes med sin 
kritiske mor, prøver kærester 
af og dropper sin bedste 
veninde til fordel for klassens 
vilde pige, modnes hun.

Lucky
Another World Entertainment, 
2018. 1 dvd

I et lille bysamfund, i den cali-
forniske ørken, bor Lucky. Han 
er 90 år gammel, ryger som en 
skorsten og har sine daglige 
rutiner, hvor han dyrker yoga 
i stuen, får en kop kaffe og 
løser kryds og tværs på den 
lokale diner, ser tv-shows og 
slutter dagen med en Bloody 
Mary på den lokale bar.

Mary Shelley
Another World Entertainment, 
2018. 1 dvd

Den purunge Mary Shelley 
(1797-1851) forelsker sig i 1812 
i digteren Percy B. Shelley 
(1792-1822). De flytter sam-
men, mens han stadig er gift 
med en anden, og deres løs-
slupne bohémetilværelse får 
konsekvenser. Interessen for 
alkymi og gotiske fortællinger 
sætter Mary i gang med at 
skrive sin berømte roman, 
"Frankenstein".
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A quiet place
Twentieth Century Fox Home 
Entertainment, 2018. 1 dvd

I en ikke så fjern fremtid har 
monstre overtaget herredøm-
met på Jorden. Monstre som 
tiltrækkes af selv de mindste 
lyde. Kan en lille familie over-
leve og muligvis tage kampen 
op?

Solo 
Walt Disney Studios Home 
Entertainment, 2018. 1 dvd

Vi møder den unge Han, der 
er småkriminel på industripla-
neten Corellia. Da han flygter 
væk fra planeten, bliver det 
starten på et stort eventyr 
som skaber den Han Solo, som 
vi kender fra George Lucas' 
oprindelige trilogi.

Tully
Scanbox Entertainment 
Denmark, 2018. 1 dv

Marlo, mor til tre, kæmper 
sig igennem hverdagen med 
en fraværende mand og 
konstant søvnunderskud. Da 
natbabysitteren, Tully, gør sin 
entre, vender hun op og ned 
på den udmattede mors liv og 
langsomt vender glæden og 
overskud tilbage.

Ud af intet
Mis. Label, 2018. 1 dvd
Katjas verden styrter sammen, 
da hendes tyrkiske mand og 
søn bliver dræbt af en bombe 
i Hamborg. Det er et højre-
ekstremistisk terrorangreb, 
og retssagen får et uventet 
resultat. Katja søger nu selv 
retfærdighed.

SPIL

Dakar 18 
Koch Media, 2018. PS4
Racerspil. Her kan du deltage 
i Dakar 18 rally-eventet, som 
består af en rute på 9000 
km gennem Peru, Bolivia og 
Argentina. Intens rally-kørsel 
gennem ørken og klippeland-
skab, og samtidig skal du kun-
ne navigere via sparsomme 
instrukser og km-angivelser. 

Detroit - become human 
Sony Interactive Entertainment 
Europe, 2018. PS4

Adventurespil. Detroit, 2038. 
Følg tre androider gennem 
hver deres spændende og 
følelsesmæssige rejse fra kold 
robot til empatisk individ. Dine 
valg har inflydelse på de tre 
androiders skæbne.

FIFA 19
EA, 2018. PS4
Fodboldspil. Vælg din favo-
ritklub og led den til succes i 
nationale eller internationale 
turneringer. Spil online mod 
andre spillere fra hele verden 
eller byg dit helt eget super 
hold med stjerner fra alle 
verdens ligaer i FIFA Utimate 
Team.

Soulcalibur VI 
Bandai Namco Entertainment 
Europe, 2018. PS4

Kampspil. Slut dig til seriens 
legender som Astaroth, Voldo 
og Yoshimitsu, mens de søger 
efter de legendariske "Soul 
Swords". Følg hver figurs 
historie gennem klassiske 
kampagnekampe. Alternativt 
kan du designe og konstruere 
dine egne figurer i den helt. 
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