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BØGER
Danske romaner
Andkjær Olsen, Ursula
Krisehæfterne
Gyldendal, 2017. 468 s

Kvinden Pandora har kæmpet
med en mand, der nu hjemsøger hendes drømme som en
på en gang dæmonisk skikkelse og et fantom. Men i virkeligheden er der noget større
på spil - tab og ensomhed,
utopi og dystopi.

Danielsen, Iben
Efter Bea
Hovedland, 2017. 159 s

Fogtdal, Peter
Det store glidefald
Turbine, 2017. 331 s

Hammann, Kirsten
Ofte stillede spørgsmål
Gyldendal, 2017. 206 s

36-årige Beate, kaldet Bea, dør
i en trafikulykke, mens hendes 4-årige datter overlever.
Gennem ni måneder følges
den nærmeste families reaktioner frem mod at genfinde
livsglæden.

Den dansk-amerikanske reklamemand Nick forlader sit
overfladiske medieprægede liv
til fordel for et liv som Oplyst
i den hellige ashram i Indien.
På rejsen møder Nick sin guru,
[...] men også sin egen menneskelighed, kropslighed og ikke
mindst tvivl.

Skildring af en forfatters
arbejdsproces med op- og
nedture gennem 2016.

Dirks, Harald
Over stregen
- en Flensborg-krønike
Hovedland, 2017. 230 s

Bune, Sebastian
Min familie
Lindhardt og Ringhof, 2017. 207 s

Om en drengs opvækst i et
socialt boligkvarter. Jonathan
bor sammen med sin mor,
morens kæreste Leon og lillebror James i en århusiansk
ghetto. Han må ikke se sin
far så meget, som han gerne
vil, og frygter Leons temperament.

Dramatiseret familiekrønike
som tager sin begyndelse i
1910, da den unge Maria tager
til tysk Østafrika som missionærkone. Senere får vi skildret
livet i Flensborg som dansksindet i mellemkrigsperioden og
frem til krigens afslutning.

Hoff, Kasper
Rygtet om hendes død
Modtryk, 2017. 230 s

Hjerneforskeren Beate Nielsen
lider af en uhelbredelig kræftsygdom. Hun genskaber sin
hjerne digitalt inden sin død.
Herefter "lever" hun videre i
en urne med en højttaler, [...]
til stor frustration for sønnen
Morten, hvis liv ændrer sig
radikalt efter moren død.

Holst, Hanne-Vibeke
Som pesten
Gyldendal, 2017. 685 s

Enggaard, Michael
Svækling
Politiken, 2017. 303 s

Gazan, Sissel-Jo
Blækhat
Lindhardt og Ringhof, 2017. 541 s

Eksbokseren Frank er aldrig
kommet sig over sin sidste
kamp. Da faren kommer ud
for en arbejdsulykke og hjemmesygeplejsken Ellen kommer
ind i deres liv trænger kærligheden og fortiden sig på.

Rosa vokser op i 1980'ernes
Aarhus hos sin mor, der er
svampeekspert, og bøssen
Krudt, der er kunstner. Mange
år efter bliver en kvinde forgiftet med svampe - er der en
sammenhæng?
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Som nyansat læge i WHO i
Geneve får danske Karoline
Branner sin sag for, da der
udbryder en dødelig influenzapandemi. Hun må kæmpe
en hård kamp mod politiske
intriger, medicinalindustrien
og sin egen mand.

Højrup, Peter
Til stranden
Gyldendal, 2017. 232 s

Wiedemann, Finn
Sådan en dag
glemmer man aldrig

Tre gamle kollektivvenner holder ferie i Tyrkiet. Trods afslapning i varmen, er stemningen
trykket. Mange fortielser gør
det svært at opretholde fællesskabet.

Attika, 2017. 147 s

Juhl, Pernille
Det usagte
Juhls, 2017. 340 s

ikke tilgodeser temperamentsfulde bitre mænd.

Erindringsroman om livet
som ung og næsten voksen
i 1980'erne, et årti præget af
arbejdsløshed og energiressourcer, radioens udenrigsmagasin og fredsdemonstrationer.

Hallgrímur Helgason
Søsyg i München
Lindhardt og Ringhof, 2017. 353 s

Da Ung Mand flytter fra Island
til München for at læse på
Kunstakademiet, kastes han
ud i en kamp med sig selv,
Tyskland, kunsten og det at
blive voksen.

Nordiske romaner

Ingrids familie er fuld af konflikter og hemmeligheder
med rod i begivenheder i
Sønderjylland under 2. verdenskrig. Hvorfor må hun ikke
se sin far, hvad har onkel Carl
gjort forkert under krigen, og
hvorfor efterlod hendes mor
hende hos morforældrene?

Lund, Jakob Silas
Sporene efter Inés
Gyldendal, 2017. 309 s

Da Daniels søster Ines bliver
dræbt, bliver det starten på
en rejse for at finde frem til
sandheden om hende. En rejse
som bringer ham til Peru og
til Afrika samtidig med han
finder ukendte sider hos sig
selv og Ines.

Lipasti, Roope
Udflugt med urne
Turbine, 2017. 266 s

To brødre tager på et roadtrip
gennem Finland med deres
sted-morfars aske i en urne.
De er som nat og dag og har
altid konkurreret med hinanden. Med humor skildres
tilværelsens barske vilkår og
familielivets genvordigheder.
Andreassen, Kyrre
For øvrigt mener jeg
at Karthago bør ødelægges

Ravatn, Agnes
Fugletribunalet
Batzer, 2017. 274 s

Gyldendal, 2017. 329 s

Da prolapser i ryggen rammer
den sortsynede elektriker
Krister Larsen, må han tage
et andet job med at undervise
udlændinge. Hans rygproblemer og jobbet bliver mødet
med et velfærdssamfund der

Tv-værten Allis Hagtorn forlader mand og job efter en
offentlig skandale og begynder at arbejde som hushjælp
og gartner for Sigurd Bagge.
Begge gemmer de på hemme-
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ligheder, og spørgsmålet er
om de kan lægge det bag sig
og begynde på ny sammen?

Westö, Kjell
Den svovlgule himmel
Batzer, 2017. 525 s

En forfatter tænker tilbage og fortæller om sit liv i
Helsingfors fra 1969 og frem.
Som 10-årig bliver han ven
med Alex og senere forelsket
i søsteren Stella. De tilhører
en overklassefamilie, [...]
og mødet får betydning for
resten af hans liv.

Udenlandske romaner
Abbott, Rachel
Bag facaden
Punktum, 2017. 392 s

Olivia mister først faderen
til sin lille datter og dernæst
sine forældre. Og da manden
Robert dukker op og bliver
hendes redningsmand i en
svær tid, lover alt godt. [...]
Men kan hun stole på ham?

Barbery, Muriel
Maria og Clara
Tiderne Skifter, 2017. 280 s

Enriquez, Mariana
Ting vi mistede i ilden
Rosinante, 2017. 269 s

Mwanza Mujila, Fiston
Spor 83
Jensen & Dalgaard, 2017. 221 s

En lyrisk fortælling om to
alfe-piger, der sammen skal
bekæmpe det onde. Måske
kommer menneskene med i
kampen?

Stærke og barske fortællinger
fra nutidens Argentina om fattigdom, kriminalitet og vold
tilsat en smule overnaturligt.

På natklubben Spor 83 i en
vestafrikansk krigshærget stat
er der et øjebliks frirum. Her
opfører alle sig, som om det
var deres sidste dag. Drømme
leves ud, håb slukkes og kroppens behov stilles, før det hele
starter forfra.

Kubica, Mary
Pretty baby
HarperCollins Nordic, 2017. 414 s

Chevalier, Tracy
Den nye dreng
Modtryk, 2017. 198 s

Den ghanesiske diplomatsøn
Osei begynder i sjette klasse
som den eneste sorte elev på
en skole uden for Washington
D.C. i 1974. Det starter en
lavine af jalousi og racisme,
[...] og følgerne bliver katastrofale.

Claudel, Philippe
Træet i Toraja
Arvids, 2017. 159 s

Den unavngivne hovedperson
er lige vendt tilbage til Paris
fra øen Sulawesi i Indonesien.
Der overværede han døds-og
begravelsesritualer og så træet i Taraja, som er gravplads
for døde børn.

Heidi Wood arbejder med
hjemløse og opdager en forhutlet ung pige med en baby.
Hun inviterer Willow og den
lille Ruby med hjem, til irritation for resten af familien.
Men hvordan er Willow endt
på gaden, og har Heidi andre
motiver end blot at være
hjælpsom?

Emmich, Val
Fordele og ulemper
ved at huske
Politiken, 2017. 328 s

Gavin søger tilflugt hos nogle
venner, da hans partner dør.
Her møder han den tiårige
Joan hvis fotografiske hukommelse næsten kan vække minderne om Sydney til live igen.

Mbue, Imbolo
Drømmemestrene
Hr. Ferdinand, 2017. 450 s

Enright, Anne
Den grønne vej
Rosinante, 2017. 315 s

Jende og Neni fra Cameroun
er immigreret til USA, og de
får begge arbejde, han som
chauffør hos en børsmægler
hos Lehman Brothers. De
drømmer om det eftertragtede green card, [...] men må
træffe svære valg angående
deres fremtid, da Lehman
Brothers kollapser.

Fire irske søskende har gjort
alt for at glemme deres ophav
indtil den dag, hvor deres mor
oplyser dem, at hun vil sælge
huset.
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Palmen, Connie
Du sagde det selv
Tiderne Skifter, 2017. 222 s

Roman om digterne Sylvia
Plath og Ted Hughes' stormfulde ægteskab, fortalt med
Hughes' stemme.

Pulley, Natasha
Urmageren i Filigree Street
Alhambra, 2017. 399 s

Et mystisk lommeur af guld
redder Thaniel Steepleton fra
en eksplosion. Thaniel opsøger urmageren, Keita Mori,
en venlig, ensom tilflytter fra
Japan. Men selv om Mori virker ganske harmløs, begynder
der at ske uforklarlige ting,
og alt tyder på, at han skjuler
noget.

Riley, Lucinda
Skyggesøsteren
Cicero, 2017. 567 s
De syv søstre-serien, 3

Star er adopteret og får af sin
adoptivfar en ledetråd til at
finde sine biologiske forældre.
Hendes vej krydser en gammel
engelsk slægt, som har en fortryllende historie at fortælle.

Ryan, Donal
Som røg for vinden
Jensen & Dalgaard, 2017. 216 s

Den 33-årige Melody er gravid
med sin 17-årige elevs barn.
Det giver hende en række
samvittighedskvaler og overvejelser om bl.a. selvmord
samtidig med, at det ødelægger forholdet til hendes mand.

Santopolo, Jill
Lyset vi mistede
Lindhardt & Ringhof, 2017. 351 s

Den 11. september 2001 mødes
Lucy og Gabe for første gang.
De bliver forelsket, men skæbnen vil at deres veje skal skilles. Igennem de næste 13 år
har de kun sporadisk kontakt,
[...] men Lucy tænker stadig
på om Gabe er den eneste
ene.

Yu, Hua
Den syvende dag
Klim, 2017. 229 s

Falcones, Ildefonso
Jordens arvinger
Cicero, 2017. 925 s

Gabaldon, Diana
Outlander
Gyldendal, 2017. 1024 s

41-årige Yang Fei er død, men
indtil han kan blive begravet,
møder han andre nylig døde
og ser tilbage på sit korte,
men begivenhedsrige liv.

Historisk roman fra Barcelona
i årene 1387-1423, hvor spillet
om tronen og magten er på
det højeste. Vi følger drengen
Hugo, der arbejder på det
kongelige skibsværft og ender
som vinkældermester.

Bind 3: Den rejsende

Zadoorian, Michael
En sidste ferie
HarperCollins Nordic, 2017. 268 s

Livsbekræftende roman om et
ældre ægtepars sidste ferietur
i autocamper. Hun er uhelbredelig syg af cancer, og han
er ramt af Alzheimers. Det er
en ferietur, hvor ægteparret
kæder fortid og nutid sammen
med refleksioner og gamle
lysbilleder.

Den engelske sygeplejerske,
Claire, er på bryllupsrejse
til Skotland lige efter 2. verdenskrig. Da hun ved et uheld
rejser 200 år tilbage i tiden,
ender hun midt i en skotsk
klan, farefulde eventyr og en
ny stor kærlighed.

Ludlow, Jack
Hævnens sværd
Punktum, 2017. 365 s

Historiske romaner

Follett, Ken
Den evige ild
Cicero, 2017. 908 s

Bilyeau, Nancy
Den forbudte pagt
Punktum, 2017. 461 s

Kingsbridge-romanerne

Kingsbridge, England, i årene
1558-1660. Ned og Margery
er forelskede, men Margery
skal giftes med en anden. Ned
rejser væk og bliver hemmelig
agent i kongehusets efterretningstjeneste i en tid fyldt
med politiske intriger, [...] religionskrige og kærlighed.

Joanna Stafford havner igen i
fare. Næppe er hun ankommet
til Henrik d. VIIIs hof, før nogen
vil hende til livs. Mens hun forsøger at navigere i intriger og
komplot, befinder hun sig ved
en skillevej både professionelt
og følelsesmæssigt.

5

Lucius Falerius indtager nu
positionen som den mest
magtfulde senator i Rom.
Efter barndomsvennen Aulus'
død frygter han dog for deres
fælles skæbnebestemte profeti. Han har travlt og inddrager
både sin egen søn og Aulus'
sønner i sine manipulationer.

Mest for kvinder
Heywood, Carey
Ham
Palatium, 2017. 245 s

Sarah og Will var kærester
i highschool. 7 år senere er
Sarah endnu ikke kommet sig
over sin hjertesorg. Nu skal
hendes bror giftes og hun bliver nødt til at vende hjem og
se Will i øjnene.

Erotiske romaner

Semple, Maria
I dag skal det være
Politiken, 2017. 250 s

Banks, Maya
Løgn og lykke
HarperCollins Nordic, 2017. 174 s

Eleanor Flood er midt i en livskrise. Hendes søn pjækker og
hendes mand, Joe, opfører sig
mærkeligt. Hun lover sig selv,
at hun vil til at være mere nærværende overfor sin familie men så en dag forsvinder Joe.

Den stenrige Chrysander har
tidligere smidt sin elskerinde
Marley, ud, da han mistænkte
hende for at stjæle forretningshemmeligheder. Da
Marley bliver fundet gravid og
med hukommelsestab, [...] må
han overveje om de kan finde
tilliden og kærligheden igen.

Ley, Rosanna
Tilbage til Mandalay
Bazar, 2017. 571 s

Da Eva skal på forretningsrejse
til Mandalay, beder morfaren
hende om at returnere en
dyrebar skat til dens retmæssige ejer. Rejsen åbenbarer
sandheden om morfaderens
fortid i Burma under 2. verdenskrig.

Loontjens, Jannah
Måske ikke alligevel
Turbine, 2017. 232 s

Mascha er i 30'erne, bor i
Amsterdam og har et godt liv
med job, parforhold, venner
og børn. Men det kan være
svært at træffe de rigtige valg
i en verden, hvor mulighederne synes uendelige.

Glines, Abbi
Alt for evigt
Turbine, 2017. 238 s
Rosemary Beach, 3. bog

Rush har fået sin elskede og
gravide Blaire tilbage. De er
flyttet sammen og deres sexliv
er hottere end nogensinde.
Rush vil gøre alt for deres
ufødte barn. Men Rush' forkælede og manipulerende lillesøster, Nan, kommer endnu
en gang imellem dem.

Willett, Marcia
Syv sommerdage
Cicero, 2017. 261 s

Liv må sammen med børnene
tage alene på ferie hos sin svigerfar, Baz. Kan hun og Matt
mon finde hinanden igen?
Sommerferien i Baz' smukke
sommerhus varsler opbrud og
nye tider for hele omgangskredsen.

Kleypas, Lisa
Elskov om eftermiddagen
Pretty Ink, 2017. 342 s
Hathaway, 5

Christopher Phelan er draget
i krig. Da Prudence mister
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interessen, springer Beatrix til
og skriver breve i venindens
navn. Hun vil gøre alt for, at
Christopher ikke mister håbet.
Men kan hun også hele hans
sår?

Fantasy
& science fiction
Adolphsen, Peter
Rynkekneppesygen
Gyldendal, 2017. 246 s

Science fiction-roman om en
epidemi, opstået af mikroskopisk ruminvasion.

Aveyard, Victoria
Kongens lænker
Gyldendal, 2017. 532 s
Red queen, 3. bind

Nybloderen Mare Barrows er
holdt fanget ved Sølvernes
hof af drengekongen Maven.
Imens ulmer oprørene i alle
kroge. Den endelige krig er
uundgåelig og Mare er i kongens lænker. Men hvor er den
retmæssige konge og Mares
kærlighed Cal?

Hobb, Robin
Kongelig snigmorder
Cicero, 2017. 710 s
Farseer-trilogien, 2

færdig med sin undersøgelse
af sagen og hans konklusion
er ganske overraskende.

Den forældreløse Fitz Chivalry
vender tilbage og må, forkrøblet og bitter, genoptage arbejdet som snigmorder i forsøget
på at holde mørket og døden
fra døren.

Spænding
Bussi, Michel
Pigen på flyet
People'sPress, 2017. 460 s

D'Andrea, Luca
Bjerget
Lindhardt og Ringhof, 2017. 493 s

Krimiserien med: Jimmy Perez ; 7

Familiefaderen Jeremiah
Salinger sætter ægteskab og
eget sind over styr, i opklaringen af tre bestialske mord på
tre unge mennesker.

Et kraftigt jordskred pløjer
sig gennem et lille hus, hvor
en kvinde efterfølgende findes død. Det viser sig snart,
at kvinden blev dræbt før
jordskredet, og Jimmi Perez's
første opgave bliver at identificere kvinden.

Krogsgaard Christensen, Jeppe
April 2026
Gyldendal, 2017. 191 s

Science fiction om en fremtid
hvor al kunst er blevet digitaliseret. Internettet opnår
bevidsthed og første handling
er at fjerne al kunsten og
efterlade menneskeheden
med et tomrum, men er det
kun begyndelsen?

Cleeves, Ann
Mørk muld
Hetland, 2017. 384 s

Cole, Daniel
Kludedukken
Politiken, 2017. 396 s

Seks forskellige ligdele udgør
et sirligt sammensat kludedukkelig. Kriminalassistent Wolf
bliver sat på sagen, men tiden
er knap, da morderen sender
en yderligere dødsliste. Seks
personer er på listen, den
sjette er Wolf selv.

Castillo, Linda
De ugudelige
Hr. Ferdinand, 2017. 350 s
En Amishkrimi med Kate Burkholder,
8. bog

Politiinspektør Kate
Burkholder har en baggrund
inden for amish, så da politiet
i staten New York har brug for
en, der kan infiltrere et lille
lukket amishsamfund, er hun
selvskrevet. Det bliver med
livet som indsats.

Connelly, Michael
Bag slørene
Klim. 348 s

I 1980 styrter et fly ned
nær den fransk-schweiziske
grænse. Kun et lille spædbarn
overlever ulykken. Men hvem
er barnet? Der var nemlig to
spædbørn om bord. [...] I 1998
er en privatdetektiv blevet

Som frivillig på en lille politistation skal Harry Bosch fange
en serievoldtægtsforbryder
samtidig med at han privat
prøver at opspore mulige
arvinger til en milliardformue.
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Harper, Jane
Tørke
People'sPress, 2017. 355 s

Politimanden Falk vender tilbage til sin barndomsby for at
deltage i en vens begravelse.
Efter sigende begik han selvmord efter at have dræbt sin
familie. Falk bliver opfordret til
at grave i sagen, som viser sig
at være lidt af en hvepserede.

Musso, Guillaume
Central Park
Lindhardt og Ringhof, 2017. 334 s

Alice og Gabriel vågner i
Central Park lænket til hinanden. Ingen af dem kan huske
hvordan de kom dertil - men
natten forinden var hun i Paris
og han i Dublin. Et uhyggeligt
mysterium udspiller sig foran
dem, og svarene kommer til
at gøre ondt.

Richmond, Michelle
Til døden os skiller
Klim, 2017. 420 s

Ægteparret Jake og Alice
modtager efter deres bryllup
en invitation til en mystisk og
hemmelig klub, som kaldes
"Pagten". Først er alt idyllisk,
men noget er ikke, som det
skal være i den mystiske klub.

draget personligt i sagerne.
Spørgsmålet er om der er en
forbindelse imellem de to
hændelser.

Manhattan-projektet, [...] hvis
mål er fremstillingen af.

Svendsen
Frænde værst
Frit Forlag, 2017. 323 s

Et hjemmerøveri i et velhaverkvarter udvikler sig
til drab. Der dukker nyt op
om en gammel kollega, der
tidligere er dømt for drab.
Vicekriminalkommissær
Sebastian Bo og hans kollega
Liz Castor får nok at se til.

Rufin, Jean-Christophe
Checkpoint
Arvids, 2017. 341 s

Under krigen i Bosnien i 1995
er en fransk konvoj på vej
langt ind i provinsen lastet
med nødhjælp. Den unge
kvinde Maud er en af chaufførerne, og i lighed med de
andre ombord er hun drevet
af private motiver.

Dansk spænding
Dalgaard, Lotte
Lucy
Byens Forlag, 2017. 237 s

Thiele, Jan
Falddato
Egolibris, 2017. 198 s

Davidsen-Nielsen, Hans
Løgnen om en sand ven
Politiken, 2017. 392 s

Frederik Jersild er en ikkefremragende jurist, der lidt
distanceret følger dagligdagen på sin arbejdsplads,
Fødevarestyrelsen. Forude
truer en "effektiviseringsrunde" og hvad er det med skønheden Berits tidligere mænd?
[...] Selvmord begge to. Kan
det nu passe?

Morten forsvinder i Pakistan,
og hans familie og venner
eftersøger ham og sandheden
om, hvad der er sket. Det bringer mange overraskelser.

Krimiserien med: Line Lyng ; 3

Jacobsen, Steffen
Da blev jeg Døden
Lindhardt og Ringhof, 2017. 463 s

Journalisten Line Lyng
undersøger både et bestialsk
mord på en lastbilchauffør
samt en teenagers mystiske
forsvinden, begge hændt
25 år tidligere, og bliver ind-

Historisk thriller om våbenkapløbet om at skabe den første
atombombe. Hovedperson
er den danske ingeniør David
Adler, der bl.a. sammen med
Niels Bohr er involveret i

Winckler-Carlsen, Martin
Attentatet
EgoLibris, 2017. 373 s

Andreas finder nogle dagbøger tilhørende sin tipoldemor.
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De afslører, at hun var en af
hovedkræfterne bag afsløringen af et komplot imod
Danmark i slutningen af 1800tallet og attentatet mod konseilspræsident Estrup.

Nordisk spænding
Dahl, Arne
Indland
Modtryk, 2017. 358 s
Berger & Blom, 2. bog

Sam Berger, som blev fyret fra
sit job ved politiet, vågner desorienteret op på et psykiatrisk
hospital og opdager, at han er
en jaget mand. Sammen med
sin makker, [...] Molly Blom,
sætter han sig for finde ud af,
hvad der er sket.

Fossum, Karin
Hviskeren
Gyldendal, 2017. 313 s

Ragna Riegel lever et stille
og regelmæssigt liv, men så
begynder hun at modtage
trusselsbreve. Ragna tager
sine forholdsregler og gør til
sidst det, hun må gøre. [...]
Ragna kommer til afhøring
hos Konrad Sejer, men fortæller hun sandheden?

Lagercrantz, David
Manden der søgte sin skygge
Modtryk, 2017. 364 s
Millennium-serien, 5.

mål optager både kolleger og
elever, og først flere år senere
bliver de sidste brikker i puslespillet lagt.

en kvinde af skud få hundrede meter derfra. Er
der en sammenhæng?
Kriminalinspektør Johan
Rokka og Kriminaltekniker
Janna Weissmann sættes på
sagen, der hurtigt eskalerer.

Selv fra fængslet lykkes det
Lisbeth Salander at grave i
den fortid, som gemmer på
så mange hemmeligheder, og
med Mikael Blomkvists hjælp
kommer hun på sporet af en
enhed, der forsker i arv og
miljø ved at skille tvillinger
som hende selv og søsteren
Camilla.

Läckberg, Camilla
Heksen
People's Press, 2017. 670 s
Krimiserien med: Erica Falck og
Patrik Hedström ; 10

Fireårige Linnea findes død i
skoven og Patrick og hans kolleger skal opklare omstændighederne som lader til at have
en sammenhæng med mordet
på en jævnaldrende pige tredive år tidligere.

Nesser, Håkan
Eugen Kallmanns øjne
Modtryk, 2017. 469 s

En lærer fra en skole i byen K
i Norrland dør under ukendte
omstændigheder, men var det
en naturlig død? Det spørgs-

Tegneserier
Herriman, George
Krazy Kat klip
Fabel, 2017. 42 s

Krazy Kat elsker musen Ignatz,
som imidlertid bare er ude på
at smide mursten efter katten. Betjent Pupp forsøger at
sætte musen i fængsel for at
redde katten.

Ohlsson, Kristina
Syndfloder
Modtryk, 2017. 428 s

Politimakkerne Fredrika
Bergman og Alex Recht er tæt
på at miste fodfæstet i en sag
med et hævnmotiv. Lige fra
fundet af en dræbt mand med
sin datters vielsesring på fingeren, [...] fortsætter det med
dødsfald omkring dem.

Madsen, Frank
Bob Dylan svarer ikke!
Eudor, 2017. 55 s

52 punktnedslag på emner
fra sprogets og litteraturens
verden, bl.a. fordelingsprincipperne for støtten fra Statens
Kunstfond og risikoen ved at
lade verber som "at vækste"
tage magten i den offentlige
debat.

Ullberg Westin, Gabriella
Fikseren
HarperCollins Nordic, 2017. 318 s
Mordene i Hudiksvall

En mand skydes på åben
gade og kort efter såres
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Runberg, Sylvain
Nærkontakt
Cobolt, 2017. 103 s
Orbital, 1

To rumagenter skal sammen
løse en konflikt imellem jordiske minearbejdere og en
race af rumvæsener. Hele
galaksens fred er på spil.

Yann
Black widow
Cobolt, 2017. 48 s
Angel wings, 2. del

Transportflypiloten Angela
"Angel" McCloud forsøger at
afsløre en fjendtlig spion, som
lækker informationer til japanerne. Samtidig prøver hun at
finde frem til den pilot, der var
skyld i hendes søsters død et
år tidligere.

Biografier
& erindringer
99.4 Andersen, Anker
Andersen, Anker
Kammertjeneren
Gyldendal, 2017. 257 s

Anker Andersen (f. 1932) fortæller om sit liv fra opvæksten
i Tommerup på Fyn til sit virke
som kammertjener i kongehuset i perioden 1959-1999.

Carl Madsen (1903-1978), der
satte sit aftryk på Danmark
under besættelsestiden og
det efterfølgende retsopgør,
i efterkrigstiden og under
den kolde krig, indtil han blev
ekskluderet fra Danmarks
Kommunistiske Parti (DKP).

99.4 Blixen, Karen
Juhl, Marianne
Karen Blixen i billeder
Gyldendal, 2017. 208 s

Karen Blixens (1885-1962)
begivenhedsrige liv fortælles
gennem knap 200 fotografier,
hvoraf mange aldrig tidligere
har været offentliggjort.

99.4 Darville, Pusle Helmuth
Darville, Pusle Helmuth
Jeg er blevet klogere
- på mig selv
Byens, 2017. 219 s

Pusle Helmuth Darville (f.
1962) fortæller bl.a. om sin
fars død, brogede familieforhold, bristede illusioner, angst,
overgangsalder og om at
kæmpe for kærligheden.

99.4 Geo
Geo
Hva' så nu?
Lindhardt og Ringhof, 2017. 190 s

Med humor fortæller komikeren Geo (f. 1975) om de første
fem år efter han blev raskmeldt efter testikel- og lungekræft. Om op- og nedture,
kriser og kærlighed, [...] om
angsten for kontroldatoer og
den evige frygt for at kræften
kommer igen.

99.4 Schwartz, Malene
Schwartz, Malene
Mit Tisvilde
Gyldendal, 2017. 140 s

99.4 Horn, Hans
Buk-Swienty, Tom
Det ensomme hjerte
Politiken, 2017. 484 s

Skuespillerinden Malene
Schwartz' (f. 1936) erindringer
om 1940'ernes og 1950'ernes
Tisvilde, hvor familien havde
sommerhus. Om de lokale,
familiens kunstneriske venner
og byens butikker.

Om den unge tysker Hans
Horns (d. 1989) opvækst
og den gradvise ændring af
Tyskland, om nazificeringen,
krigen og den uundgåelige
indkaldelse til Wehrmacht. I
sine ældre år begyndte han de
gennemillustrerede optegnelser, der danner grundlaget for
bogen.

99.4 Stordalen, Petter
Stordalen, Petter
Min hemmelighed
People'sPress, 2017. 286 s

Den norske iværksætter Petter
Stordalen (f. 1962) deler ud
af sine erfaringer og alle de
tips og tricks, som har gjort
ham til den, han er - både som
ægtemand, far, hotelejer og
erhvervsleder.

99.4 Madsen, Carl
Holmsted Larsen, Chris
Den folkekære stalinist
Gyldendal, 2017. 543 s

Biografi om kommunisten,
modstandsmanden, sagføreren, systemkritikeren,
forfatteren og mennesket
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99.4 Turèll, Lotus
Turèll, Lotus
Hemmeligheder for Pige
Gyldendal, 2017. 203 s

Gennem en biografisk fortælling om sin opvækst skildrer
Lotus Turèll (f. 1979) barnets
oplevelser af at vokse op i
et ustabilt miljø, præget af
alkoholmisbrug. Hun fortæller
om senfølgerne, [...] der har
påvirket hendes liv, og om
processerne med at komme
fri af dem.

Fra virkelighedens
verden
66.54
Høvsgaard, Jens
Spionerne der kom ind
med varmen
Gyldendal, 2017. 216 s

Historien om en gasledning
på bunden af Østersøen,
og om hvordan Putin og
tidligere agenter fra KGB og
Stasi bestak og afpressede
politikere helt op på statsministerniveau i Sverige, Finland,
Tyskland og Danmark.

99.4 Al Zamel, Doaa
Fleming, Melissa
Håb
Politiken, 2017. 243 s

99.4 Høvsgaard, Charlotte Bork
Høvsgaard, Charlotte Bork
Her bor de levende
People'sPress, 2017. 93 s

Om den unge syriske kvinde
Doaa Al Zamels (f. 1995) flugt
fra det borgerkrigsramte
Syrien i 2014.

En personlig beretning om
at komme videre efter tabet
sin ægtefælle som 39-årig.
Enken arbejder med at forstå
sin sorg, for på den måde at
nå frem til et nyt liv, hvor der
både er plads til de levende og
de døde.

99.4 Egelund Jensen, Louise
Egelund Jensen, Louise
Få dig dog et (godt) liv!
Autismeforlaget, 2017. 164 s

Louise Egelund Jensen (f.
1981), der er diagnosticeret
med Aspergers syndrom, deler
sine strategier til hvordan hun
holder sit stressniveau nede i
hverdagen og undgår depressioner.

99.4 Haahr Rasmussen, Anders
Haahr Rasmussen, Anders
En fortælling om at være træt
People'sPress, 2017. 303 s

Om at være så træt, at bare
det at løfte hovedet fra puden
kan føles uoverkommeligt.
Journalist, forfatter og foredragsholder Anders Haahr
Rasmussen (f. 1979), [...]
fortæller om kampen for at
komme sig over kronisk træthedssyndrom.

Tro & tanker

15.2
Gotfredsen, Sørine
Fri os fra det onde
Kristeligt Dagblad, 2017. 251 s

Med reference til Martin
Luthers liv og tænkning debatterer forfatteren ondskab i det
moderne samfund og berører
både aktuelle og almengyldige
problemstillinger.

99.4 Meelbye, Susanne
Meelbye, Susanne
Pigen uden iris
Meelbye, 2017. 112 s

04.863
Hustvedt, Siri
En kvinde ser på mænd
der ser på kvinder

Beskrivelse af hvordan det er
at vokse op som synshandicappet og alligevel realisere
sine drømme, samt hvad man
kan gøre for at give synshandicappede børn en nemmere
tilværelse. Med relevant information til bedre forståelse af
synshandicap.

Lindhardt & Ringhof, 2017. 670 s

Samling af den amerikanske
forfatter Siri Hustvedts (f.
1955) tekster skrevet i perioden 2011-2015 om kunst, litteratur, køn og verden.

10.9
Søelund, Lise
De syv vise kvinder
mellemgaard, 2017. 114 s

99. 4 Øster, Pernille Strøm
Øster, Pernille Strøm
Tankestrøm og -streger
Bolden, 2017. 119 s

Portrætter af syv markante
kvindelige filosoffer fra forskellige perioder og lande.

Gennem tegninger, rim, billeder og dagbogspassager
fortæller Pernille om den store
sorg.
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20.1
Hansen, Bente
Ugudelighed?
Gyldendal, 2017. 130 s

Litteraturhistorikeren og
journalisten Bente Hansen (f.
1940) sætter ugudeligheden
eller afkristningen under lup
og behandler forskellen mellem sekularisering og afkristning.

20.8
Erasmus Roterodamus
Om den frie vilje
Gyldendal, 2017. 170 s

Erasmus af Rotterdams
erkendelsesfilosofiske bog
fra 1524 om menneskets frie
vilje. Vælger vi selv det gode
- eller er vore handlinger forudbestemte, indkodet i vores
væsen og uden for rækkevidde af vores vilje?

Samfund & politik

15.2
Brinkmann, Svend
Gå glip
Gyldendal Business, 2017. 143 s

Om begrænsningens kunst i
en grænseløs tid.

30.13
Erikson, Thomas
Omgivet af idioter
Hoi, 2017. 299 s

Om en af de mest almindelige
årsager til konflikt i dagligdagen - dårlig kommunikation.
Med vejledning til hvordan
man bliver bedre til at kommunikere. Både til at forstå andre
mennesker og til at blivet
forstået.

30.1645
Holmgård Sørensen, Tove
Hjemland
Egolibris, 2017. 203 s

32.21
Møller, Jørgen
Hvorfor blev Europa
ikke et imperium?

32.6
Nygaard, Mads
Venligbogen
Jensen & Dalgaard, 2017. 185 s

Syv indvandrere, der alle er
flygtet til Danmark i slutningen af 1980'erne, beretter om
hvordan de blev modtaget og
hvad de selv har gjort for at
blive integreret i samfundet.

Gyldendal, 2017. 113 s

30.1664
Berg, Pia Konstantin
Dem der griner mest
Byens Forlag, 2017. 217 s

32.241
Vind, Jesper
Det nye tyske højre
Gyldendal, 2017. 166 s

Beretning om bevægelsen
Venligboernes udvikling fra
vinteren 2015 til sommeren
2017. Den er baseret på forfatterens Facebook-opdateringer
om bl.a. de flygtninge han
møder, deres historier, takkeopslag og svar til mennesker,
der tilbyder hjælp, kærlighedserklæringer til hans kæreste
samt diverse kommentarer til
flygtningedebatten.

Gennem en række fortællinger
berettes om de succeskriterier
unge møder i dagens Danmark
og om at man ikke nødvendigvis behøver at leve op til
samfundets idealer for at få
succes.

Gennem samtaler med politikere, intellektuelle, analytikere
og almindelige tyskere tegner
forfatteren et portræt af
den nye højrefløj i Tyskland
og partiet Alternative für
Deutschland.

30.175
Staun, Susanne
Mediernes møgkællinger
Gyldendal, 2017. 247 s

32.2863
Klein, Naomi
Nej er ikke nok
Klim, 2017. 302 s

Afdækning af at medier, stat
og fædreforeninger har skabt
en falsk virkelighed, hvor
mødre skaber lige så mange
problemer som fædre fx mht.
vold og incest og ikke mindst
løgne for at "stjæle" børn fra
deres far.

Naomi Kleins analyse af
hvorfor Donald J. Trump og
højrefløjen kom til magten og
bud på hvordan man kommer
denne form for populisme til
livs.

Forfatteren beskriver, hvorfor
Europa ikke blev et imperium,
men istedet udviklede sig til
et konglomerat af konkurrerende stater.
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32.7
Møller, Per Stig
Udenrigsminister
Gyldendal, 2017. 468 s

Per Stig Møller (f. 1942) fortæller om sin tid som Danmarks
udenrigsminister (2001-2010),
en periode hvor Danmark var
i krig i Afghanistan og Irak,
hvor EU skulle udvides og
Muhammedkrisen rasede af
flere omgange.

98.15
Perthes, Volker
Afslutningen på Mellemøsten,
som vi kender det
Ellekær, 2017. 170 s

Om årsagerne til
Mellemøstens problemer og
scenarier for fremtiden i regionen. Med gennemgang af af
problemerne i Mellemøsten
og de seneste års begivenheder i regionen.

om hendes involvering i en ny
folkeskolelov, samt om kønskampen i perioden.

Personlig udvikling
& psykologi
15.2
Bernstein, Gabrielle
Universet er med dig
Borgen, 2017. 223 s

Spirituell selvhjælpsbog med
det mål at få mennesker til
at vælge kærligheden og
opnå tillid til, at universet er
med det enkelte menneske.
Indeholder derudover bønner,
meditationer, mantraer og
øvelser på en trinvis opbygget
måde.

Ritt Bjerregaards (f. 1941)
beretning om sin karriere i
dansk politik fra 1970'erne
frem til begyndelsen af
1990'erne. Om at være socialminister i Ankers mindretalsregering efter valget i 1979,

61.36
Moltke, Mie Martha
Bevæg dit liv
Gyldendal, 2017. 194 s

Videnskabeligt og spirituelt
funderet selvhjælpsbog med
vejledning til at få styr på tanker og følelser ved at aktivere
og dyrke håbet i sig selv. Med
øvelser.

FeminineFlow er et personligt
selvudviklingskoncept med
fokus på krop og bevægelse,
hvis formål er at slippe dit
hoveds forsøg på at kontrollere din krop og i stedet få
kontakt til dit autentiske jeg.
Konceptet er udviklet af tidligere professionel danser og
deltager i Vild med Dans, Mie
Moltke (f. 1981).

15.2
Aalund, Pernille
10 taler om at give
sig selv et nyt liv
People's Press, 2017. 46 s
10 taler om -

Under overskrifterne Stilstand
og smerte, Sammenbrud,
Genfødsel, Oprydning,
Opbygning, Mod og modstand, Vedligehold og Nye
udsigter findes de ti taler, der
i korte vendinger og sætninger reflekterer over, hvordan
man kan komme videre fra en
livskrise og skabe mulighed og
kræfter til at leve det liv, man
ønsker sig.

15.2
Godt nok
Byens, 2017. 125 s
99.4 Bjerregaard, Ritt
Bjerregaard, Ritt
Valgt
Politiken, 2017. 557 s

15.2
Madsen, Inge
Håbets kraft
mellemgaard, 2017. 294 s

Forfatterne ønsker et opgør
med præstationskulturen, og
at hjælpe med at stille skarpt
på alt det, du faktisk allerede
gør, og som du gør godt nok,
vha. små refleksionstekster,
øvelser og anderledes selskabslege.
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61.36
Rams, Louise Ariesen
Når skam bliver til styrke
Aronsen, 2017. 184 s

Gennem egen historie og med
henvisninger til litteratur om
emnet afdækker forfatteren,
hvad skam er, hvordan det vi
skammer os over ofte er forskelligt for kønnene, hvordan
skam påvirker vores liv, og
hvordan den kan miste sin
magt over os.

61.36
Robusthed i praksis
Mindspace, 2017. 251 s

Introduktion til hvordan vi kan
forstå robusthedsbegrebet.
11 forfattere kommer med
en række konkrete bud og
anvisninger på, hvordan man
kan udvikle robusthed privat,
på arbejdspladsen og i samfundet.

61.643
Callesen, Pia
Lev mere tænk mindre
Politiken, 2017. 166 s

Ny forskning viser, at depression i høj grad er en tilstand
som den enkelte person selv
kan kontrollere, ved f.eks. at
lade tankerne være og gøre
mindre ved dem. Indføring i
forskningen bag metakognitiv
terapi, samt fire cases med
personer, som metoden har
virket på. Der gives konkrete
forslag til hvordan man selv
kan ændre sin tankegang, hvis
man føler sig deprimeret.

Børn & forældre

61.542
Birk, Katrine
Tryk & glad babymave
Rosinante, 2017. 128 s

61.385
Boisen, Anine
Unge og hash
Dansk Psykologisk Forlag, 2017.
161 s

Rejser & oplevelser

Vejledning til forældre om
hvordan de ved hjælp af zoneterapi og akupressur selv kan
lindre og forebygge maveproblemer hos babyer og mindre
børn.

En guide til forældre og professionelle.

61.39
Midtgaard, Christine
Nyt liv
Christine Midtgaard, 2017. 63 s

61.542
Birk, Katrine
Tryk & glad babysøvn
Rosinante, 2017. 124 s

Selvhjælpsbog til førstegangsfødende med gode råd om
den første tid med spædbarnet, fx omkring amning, barnets signaler, parforhold m.m.

Vejledning til forældre om
hvordan de ved hjælp af zoneterapi og akupressur selv kan
lindre og forebygge søvnproblemer hos babyer og mindre
børn.

61.542
Almosetoft, Janni
Babyzoneterapi
Janni Almosetoft, 2017. 60 s

79.69
Terkildsen, Finn
Oplev naturen sammen
Cadeau, 2017. 188 s

Zoneterapi til baby som
mildner og lindrer en række
forskellige forstyrrelser, fx forkølelse, forstoppelse eller øreproblemer. Med trin-for-trin
anvisninger i billede og tekst,
[...] samt information for henholdsvis forældre og den professionelle zoneterapeut.

Inspiration til forældre, der
gerne vil have idéer til, hvad
de skal lave, når de tager
deres børn med ud i naturen.
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32.6
Matthiesen, Stig
Rejsen til New York
Gyldendal, 2017. 175 s

Ti danskere fortæller om at
leve og gøre karriere i New
York. Hvad er det, de finder
i byen? Hvorfor forlod de
Danmark?

44.1
Ørnstrup, Jørn
Indtryk fra Østtyskland
mellemgaard, 2017. 288 s

En kulturhistorisk lystvandring
gennem fem byer.

Danmark rundt
37.5 Herlufsholm
Eusebius Jakobsen, Klaus
På Herlufsholm
Gyldendal, 2017. 254 s

Den forhenværende rektor
Klaus Eusebius Jakobsen
fortæller om livet på
Herlufsholm. Om traditioner
og værdier, om myter og
hverdag, om forventninger og
drømme. Og om at uddanne
til eliten.

55.64 Sjælland
Sjælland og øerne
GO Forlag, 2017. 333 s

57.13
Danmarks vandplanter
BFN, 2017. 560 s

Beskrivelser af 42 nationale
geologiske interesseområder
på Sjælland, Lolland, Falster
og Møn samt nærliggende
øer.

Stort værk om tilstand,
bestemmelse og udbredelse
af Danmarks mangfoldige
vandplanter.

63.6
Stubkjær Laursen, Winnie
Lær dyre-kommunikation,
telepati & healing til krop,
følelser & sind

64.908
Nørgaard, Irene
Bogen om badehoteller
nord advertising, 2017. 241 s

Beskrivelser af 12 danske badehoteller krydret med enkelte
opskrifter.

Winnie Stubkjær Laursen, 2017.
415 s

Guidet af den afdøde shetlænder Shinto giver forfatteren
en spirituel indgangsvinkel til
at arbejde med og omgås dyr
samt lære af dyrene.

Natur & dyr
56.35
Wohlleben, Peter
Dyrenes hemmelige liv
People'sPress, 2017. 231 s

46.3
Zerlang, Martin
Zoom København
Gad, 2017. 365 s

Bogen udgives i anledningen
af Golden Days festival og gennemgår Københavns historie,
arkitektur og markante skikkelser.

Mad & opskrifter

I en blanding af personlige
observationer fra sin gård
og viden fra den nyeste
forskning, beretter den tyske
skovfoged Peter Wohlleben
(f. 1964) om taknemmelige,
løgnagtige, intelligente og
medfølende dyr.

63.014
Spis ordentligt
Politiken, 2017. 306 s

Om nye forbrugertrends og
om fødevareproduktion i
dansk perspektiv. Med råvareleksikon der gennemgår
animalske og vegetabilske
fødevarer med hensyn til faktorer som dyrevelfærd, klima,
kvalitet, sæson og mærkningsordninger.
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64.1
Hjernøe, Anne
Hverdag
Politiken, 2017. 373 s

200 opskrifter til morgen,
middag og aften - og det ind
imellem.

64.1
Jensen, Kristine Marie
Klassisk dansk mad
Gyldendal, 2017. 48 s

Et stort udvalg af de bedste
opskrifter på klassiske danske
retter. Revideret, så den passer til den moderne families
ønsker og madvaner.

64.12
Holmsted, Lars
Rugbrød med surdej
mellemgaard, 2017. 102 s

Bagebog der appellerer til surdejs-nørder, men også dem,
der generelt er nysgerrige på
surdej og rugbrødsbagning.

64.12
Jensen, Ditte Julie
Tid til kage
Gyldendal, 2017. 183 s

Kageopskrifter inddelt efter
årstiderne, med brug af hver
årstids frugter og bær og
inspireret af naturens farver.

64.15
Leth, Signe Moesby
Regnbuemad
FADL, 2017. 249 s

100 farvestrålende vegetariske
retter.

der kan fungere som hele måltider i sig selv, de festlige, til
f.eks. jul og nytår, og de hurtige, som er retter der er lige
til at tage med på farten.

konfekt. Indeholder bl.a.
fyldte chokolader, trøffelkugler, snebolde, men også sunde
alternativer med tørret frugt
og nødder.

64.17
Sovse og saucer
Billesø & Baltzer, 2017. 120 s

66.83
Diamant, Iben
Gin
Rosinante, 2017. 221 s

31 opskrifter på saucer, fond,
marinader, chutney, vinaigretter og bisque. Hver dobbeltside i bogen består af en
grundopskrift på en sauce, en
chutney eller lignende efterfulgt af en madopskrift, [...]
der benytter førnævnte sauce.

Historie, opskrifter, ginkartotek.

Ernæring & sundhed
61.3
Cramer, Marie Louise
Din sunde plan
Gyldendal, 2017. 223 s

64.15
Vaidya, Janesh
Maden er min medicin
Turbine, 2017. 191 s

Guide til en sund livsstil med
bedre søvn og mere energi
og viden om kost. Forfatteren
baserer sine guidelines på
forskning, der tilpasses den
enkelte kvindes hverdag,
motivation og ambitioner. [...]
Bogen indeholder træningsprogrammer på to niveauer og
25 enkle opskrifter.

Vegetarisk kogebog med 80
retter, der bygger på den
holistiske sundhedslære og
livsfilosofi ayurveda.

64.17
Løvbom, Mette
SalatTøsen
- kål hele året rundt
Politiken, 2017. 216 s

Mere end 130 opskrifter med
kål der er delt ind i fire kategorier. De lette, som er typiske
hverdagssalater, de fyldige,

64.18
Voss, Annemette
Konfekt
Politiken, 2017. 125 s

61.38
Sams, Anette
Sandheden om sukker
Gyldendal, 2017. 245 s

Om hvordan man undgår
svingende blodsukker, kronisk
inflammation og livsstilssygdomme på grund af sukker.
Med konkrete værktøjer og
kostvejledninger.

Sy & strik
64.64
Budd, Ann
Strikkerens håndbog
til sweatre oppefra og ned
Turbine, 2017. 308 s

Strikkeopskrifter til 5 forskellige grundmodeller: rundt
bærestykke, raglan, kuppelærme, saddelskulder og tilsat
ærme. Opskrifterne findes i
flere strikkefastheder og i et
bredt udvalg af størrelser til
både børn, kvinder og mænd.

64.64
Danielsen, Annette
Masker fra Marrakech
Kristensen & Ko, 2017. 125 s

17 strikkeopskrifter til kvinder på
korte og lange cardigans, bluser og trøjer, åbne og lukkede
modeller, inspireret af Marokko.

Konfektbog med 40 opskrifter
på både klassisk og nytænkt
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64.64
Frank Påskesen, Trine
Nordic - dansk børnestrik
Knit by TrineP, 2017. 144 s

64.64
Hannibal, Katrine
Yndlingsstrik 4
Önling, 2017. 119 s

16-21 strikkeopskrifter til både
piger og drenge i alderen 0-6
år. Tøjet er fortrinsvis strikket
med strukturer, hulmønstre
og detajler og stilen er nordisk.

14 strikkeopskrifter på feminine sweatre, cardigans, huer
og meget mere.

overbelastningsgener fra strikning, med 5-minutters strækprogrammer til bryst, hænder,
fingre, ryg, nakke og hals.

Hæklede påklædningsbamser.
64.64
Ventzel, Anne
Nordisk strejf 2
Kristensen & Ko, 2017. 45 s

64.64
Haumann, Susie
Vokseværk
Kristensen & Ko, 2017. 47 s

Nordisk inspirerede strikkeopskrifter på fire cardigans, tre
trøjer og en halsedissse til de
4-10 årige.

11 opskrifter på trøjer, huer,
kjoler og cardigans til drenge
og piger på 2-8 år.

64.65
Morgan, Leonie
40 hæklede hyggetæpper
Turbine, 2017. 128 s

64.64
Høxbro, Vivian
Strik danske stjernetrøjer
Turbine, 2017. 254 s
64.64
Freland, Ingvill
Strikkede huer og andet
tilbehør til store og små

Hæklemønstre og opskrifter
på 40 forskellige tæpper og 12
opskrifter på kanter til at give
tæpperne den sidste finish.
Desuden hækleskole med
grundmasker, mere specielle
masker og vejledning i læsning
af diagrammer og mønstre.

Historisk strikkebog med
fokus på stjernemønstre strikket i ensfarvet garn.

Legind, 2017. 136 s

Mere end 30 opskrifter på
huer, tørklæder, halsedisser
med mere. Der er strik til både
store og små, mænd og kvinder. Mange niveauer er repræsenteret, [...] og de fleste vil
kunne finde noget, der passer
til dem.

79.32
Winther Olsen, Natascha
Karla Kanin og hendes venner
Natascha Winther Olsen, 2017.
77 s

64.64
Strik & stræk
Turbine, 2017. 92 s

Om strikning og strækøvelser.
12 strikkeopskrifter på wellnesrelaterede ting som fx
pandebånd, yogastrømper,
sjælevarmere og tights, samt
afsnit om strikketeknik. [...]
11 strækøvelser for at undgå

64.66
Brown, Pauline
Håndbog i broderiteknikker
Turbine, 2017. 176 s

Vejviser til 240 sting, alle vist
med billeder og tegninger.
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Hobby & fritid
63.59
Alle tiders kranse
Gyldendal, 2017. 119 s

Billedværk om hvordan man
binder blomsterkranse.
Romantiske og moderne, store og små, nemme og sværre.
Og med forskellige teknikker.
Ved alle kransene er der materialeliste.

76.9
Alexander, Natasha
Mandala-sten
Turbine, 2017. 128 s

50 mønstre inddelt i niveauerne begynder, øvet og ekspert, med gennemgang i både
billeder og tekst. Mønstrene
er baseret på mandalaer,
som bruges i buddhisme og
hinduisme i forbindelse med
meditation. Med gennemgang
af redskaber og teknikker.

76.9
Andersen, Katarina Natalie
51 rå projekter til hjemmet
Muusmann, 2017. 143 s

61.36
Geisling, Peter Qvortrup
Naturen på recept
Gyldendal, 2017. 251 s

Ideer til gør-det-selv møbler
og genstande til hjemmet med
beton, maling, vandrør og
linotryk.

Lægen og journalisten Peter
Qvortrup Geisling (f. 1962) fortæller om naturens betydning
for den mentale sundhed, om
egne naturoplevelser som barn
og voksen og om ønsket om at
overdrage glæden ved naturen
til den næste generation.

79.929
Gone hunting
Lavemarksgaard Freelance, 2017.
256 s

Om 9 yngre danske jægere,
som er rejst til Grønland,
Canada, Australien, New
Zealand eller Afrika. Hver
jæger fortæller en eller flere
historier om jagt på vildsvin,
bøfler, antiloper, gemser,
moskusokser, rensdyr m.m.

Sundhed
& behandling
61.28
Hansen, Anders
Hjernestærk
Politiken, 2017. 253 s

Sådan styrker du din hjerne
med motion og træning.

61.6
Staehelin Jensen, Troels
Smerte
Aarhus Universitetsforlag, 2017.
60 s

stumfilmens svundne dage til
i dag. Med portrætter af bl.a.
Betty Nansen, Jean Hersholt,
Connie Nielsen, Mads
Mikkelsen, Susanne Bier.

Tænkepauser, 51

Kort og underholdende introduktion til fysiske smerter til
læsere af „Tænkepauser”.

99.4 Hall, Martin
Hall, Martin
1971-1985
Tiderne Skifter, 2017. 243 s

Sangeren, komponisten og
forfatteren Martin Hall (f.
1963) fortæller om rejsen
fra Francos Spanien hvor
han boede som dreng, til
de tidlige ungdomsår med
Vesterbrogades pornobiografer som nærmeste kulisse.

61.54
Wollesen, Søs
Alternativ behandling
Muusmann, 2017. 264 s

En gennemgang af ni udvalgte
alternative behandlingsformer, f.eks. zoneterapi og
akupunktur, samt et overblik
over forskellige sygdomme og
symptomer, og hvilke typer af
behandling, der kan afhjælpe
dem.

61.644
Jeg gør mig ondt, når ...
Gyldendal, 2017. 176 s

Om selvskade og spiseforstyrrelser hos børn og unge.

61.542
Cardoza, Steven
Kinesisk holistisk medicin
til hverdagsbrug

Musik & film
77.69863
Drømmen om Hollywood
Information, 2017. 468 s

Bogan, 2017. 415 s

Naturlig helbredelse med
akupressur, urteopskrifter og
qigong.

Et portræt af 126 danske
skæbner i den amerikanske
filmindustri i Hollywood, fra
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99.4 Schmidt, Jan Priiskorn
Schmidt, Jan Priiskorn
Barnestjernen fra Bryggen
Vild Maskine, 2017. 293 s

Biografi af den tidligere barneskuespiller Jan Priiskorn
Schmidt (f. 1951) som i perioden 1960-1972 var en meget
brugt barnestjerne i dansk
film. Han fortæller åbenhjertigt om barndommen på
Islands Brygge, arbejdet med
de store stjerner som fx Dirch
Passer, og om livets op- og
nedture herunder hvorfor han
trak sig tilbage.

Kunst & arkitektur

Historie

livsprojekt. Der perspektiveres
løbende til kunstnerparret
Anna og Fritz Sybergs have
ved Pilegården.

90.1
Harari, Yuval Noah
Homo Deus
Lindhardt og Ringhof, 2017. 445 s

Forfatteren analyserer vores
nuværende kultur, etisk, kulturelt og teknologisk og opstiller
et fremtidsscenarie for det 21.
århundrede - fra hvordan vi
overvinder døden, [...] til hvordan vi skaber kunstig intelligens - og han stiller det fundamentale spørgsmål: Hvor går
mennesket hen herfra?

99.4 Ancher, Michael
Mejer Antonsen, Inge
Et kunstnerhjem
Skagens Kunstmuseer, 2017. 250 s

71.864 Hillerød
Frederiksborg Slotskirke
Historika, 2017. 222 s

Om den historie, der knytter sig til Frederiksborg
Slotskirke, som regnes som et
af Nordeuropas mest overdådige, protestantiske fyrstekapeller.

74.6
Ladegaard Thøgersen, Mette
Haven ved havet
Johannes Larsen Museet, 2017.
198 s

Sætter fokus på kunstnerhaven som socialt rum og motiv
med udgangspunkt i Alhed
og Johannes Larsens have på
Møllebakken i Kerteminde.
Parrets hjem og store have
udgjorde tilsammen et
"Gesamtkunstwerk", som var
parrets hovedværk og fælles

Gennemgang af kunstnerparret Anna og Michael Anchers
bolig i perioden 1880-1935. På
baggrund af kildematerialer
gennemgås oplysninger om
hus, have, kunstværker og
indbo.

91.92
Kershaw, Ian
Helvede tur-retur
Gad, 2017. 379 s

Beskrivelse af Europas udvikling efter Hitlers magtovertagelse i Tyskland i 1933, de
følgende begivenheder der
resulterede i en ny verdenskrig, massemord på civile og
de voldsomme begivenheder,
der stadig påvirker det europæiske kontinent i dag.

91.7
Reformationen
Aarhus Universitetsforlag, 2017.
2 bind

99.4 Arnoldi, Per
Arnoldi, Per
Solo
Gyldendal, 2017. 618 s

Om reformationsbevægelsen
og den bølge af forandringer
for næsten alle aspekter af
livet i Europa og Danmark,
som Martin Luther gav startskuddet til i 1517. Helt frem
til oplysningstiden påvirkede
reformationen politik, retsvæsen og økonomi, og den
satte spor i tænkning, kunst
og videnskab, og også i ægteskab, familieliv og børneopdragelse.

Per Arnoldi (f. 1941) fortæller
om sit liv og sin kunst, og om
dansk og international kunstog kulturhistorie i sin tid.

99.4 Stræde, Morten
Martin, Courtney J.
Det håndgribelige rum
Aristo, 2017. 160 s

Beskrivelse og analyse af billedhuggeren Morten Strædes
(f. 1956) skulpturer og kunstneriske virke.
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91.947
Barfoed, Niels
Hotel Donau
Gyldendal, 2017. 286 s

Et kulturelt og politisk signalement af forholdene i
Østeuropa efter 1945 skildret
gennem kunstnernes og de
intellektuelles vilkår.

Rohrbeck hjalp i begyndelsen
af 1960'erne østtyskere til
flugt. [...] Bogen er baseret på
interviews og arkivstudier.

96.71
Svend Staal-gruppen
Nyt DPIF, 2017. 379 s

94.41
Jensen, Mona
Signal
Turbine, 2017. 340 s

Det tyske propagandatidsskrift "Signal" skulle overbevise danskerne om de paradisiske forhold i Tyskland og
fremme den nazistiske vinkel
på krigen med fx spændende
beretninger fra fronterne,
overlegen tysk kultur, teknik
og videnskab. Bogen giver et
indblik i det nazistiske blads
metoder og virkemidler.

94.422
Clemmensen, Jesper
Skyggemand
Gyldendal, 2017. 365 s

Ud fra den tyskfødte Dietrich
Rohrbecks historie fortælles
om menneskeflugten fra DDR
i murens første år. Dietrich

99.94 Romanov, fyrstehus
Montefiore, Simon Sebag
Huset Romanov
Information, 2017. 827 s

FILM

Om fyrstehuset Romanov, der
regerede i Rusland i 300 år
frem til revolutionen i 1917.

Aminas breve
Scanbox, 2017. Dvd

Apple & windows

Dokumentar om den nazistiske "Svend Staal-gruppe",
som var en gruppe danske
politifolk som tjente tyskernes
sag i Danmark under 2. verdenskrig.

19.639
Krogh Møller, Anders
Skriv til nettet
Ajour, 2017. 93 s

Hjælp til tekster på nettet.
96.72
Kyrø, Øjvind
Det hemmelige Bornholm
People'sPress, 2017. 190 s

Bornholmerne fortæller om
den kolde krig.

Nordiske film

Janus har en sindslidelse.
Under en indlæggelse skriver
Janus breve sammen med
Amina. En dag stopper brevene med at komme og Janus er
overbevidst om, at der er sket
noget alvorligt med Amina. Så
da Janus udskrives begynder
han en desperat jagt gennem
Københavns gader for at finde
Amina. Men hvem er Amina og
har hun overhovedet lyst til at
blive fundet?

Dan dream
Nordisk film, 2017. Dvd

97.931
Aleksijevitj, Svetlana
De sidste vidner
Lindhardt og Ringhof, 2017. 304 s

Interviews med hundrede
mænd og kvinder om deres
oplevelser som børn i
Sovjetunionen under 2. verdenskrig.

19.6393
Kristensen, Trine-Maria
Få mere ud af (den tid du
spilder på) sociale medier
Gyldendal, 2017. 278 s

Lær at opbygge effektive og
brugbare relationer på de
sociale medier.
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En driftig erhvervsmand
samler et hold af fantaster og
excentrikere til sit nye projekt: den første danske elbil.
Historien kan minde om virkelighedens danske elbil-eventyr,
der endte så grueligt galt.

hævne sig på gerningsmanden
på egen hånd, men det går
anderledes end forventet

Kærlighed kender
ingen grænser
Mis. Label, 2017. Dvd

London og Botswana, 1940'erne: Tronarvingen af Botswana,
Seretse forelsker sig i en
engelsk, hvid kvinde Ruth. De
møder modstand fra hendes
familie, fra magthaverne i
Botswana og den engelske
kolonimagt. [...] Men de skaber en alliance med folket i
Botswana

Fast & furious 8
Universal Sony Pictures Home
Entertainment Nordic, 2017. Dvd

Du forsvinder
Nordisk Film, 2017. Dvd

Frederik er skoleleder på
en privatskole og er gift
med Mia. En dag anklages
Frederik for at have begået
underslæb, noget der kostede
skolen meget dyrt. Vi følger
retssagen mod Frederik: er
han uskyldig, på grund af en
hjernesvulst der påvirker hans
personlighed, eller er hans forbrydelser udført bevidst?

Udenlandske film

Dom og Letty nyder hinanden
på Cuba. En dag dukker en
mystisk kvinde op og pludselig
er Dom hoppet over på fjendens side. Doms gamle team
samles for at jagte ham, men
er Dom virkelig blevet ond
eller der andre ting på spil?

The lost city of Z
Mis. Label, 2017. Dvd

Den sande historie om den
engelske eventyrer Percy
Fawcett (1867-?), der i starten
af det det 19. århundrede tog
på flere farefulde opdagelsesrejser langt ind i Amazonas på
jagt efter en sagnomspunden
by af guld

Guardians of the Galaxy vol. 2
Walt Disney Studios Home
Entertainment, 2017. Dvd

Den umage heltegruppe kommer ud på nye eventyr. Da
Peters far pludselig dukker
op ændrer alt sig dog: For
hvem er faderen og hvorfor
sker der mystiske ting på den
planet, som faderen selv har
skabt?

Life
Universal Sony Pictures Home
Entertainment Nordic, 2017.
Blu-ray

Mars. De finder til deres store
glæde en mikroskopisk celle,
som er det endegyldige bevis
på, at der findes liv på Mars!
Men cellen kan ikke kontrolleres og vokser sig stor. Ikke
mindst af menneskekød!

Elle
Universal Sony Pictures Home
Entertainment Nordic, 2017. Dvd

Michéle, en elegant karrierekvinde med en fortid og mange udfordringer i sit liv, bliver
overfaldet i sit eget hjem.
Hun vælger at opspore og
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Mean dreams
Sandrew Metronome, 2017. Dvd

Jonas og Casey er jævnaldrene, naboer og kærester.
Men Caseys far ser ikke
med milde øjne på den unge
kærlighed og i et voldsomt
opgør viser han sit sande jeg.
Rædselsslagne og desperate
flygter de to teenagere med
Caseys hund, hovedet fuldt af
drømme om havet og en taske
med narkopenge.

Moonlight
Mis. Label, 2017. Dvd

Chiron vokser op i et barskt
kvarter udenfor Miami.
Moderen er stofmisbruger og
Chiron er overladt til sig selv
og de børn, der mobber ham.
Venskabet med narkodealeren
Juan kommer til at spille en
altafgørende rolle i Chirons
liv og guider ham som barn,
teenager og ung mand, der
kæmper for at finde sin plads
i verden.

SPIL

arbejde fra FBI, lokalpolitiet
og befolkningen afsløres gerningsmændene.

Dishonored
- death of The Outsider
ZeniMax Europe, 2017. Xbox One

Billie Lurk, som skal opspore
og myrde The Outsider. Billie
er udstyret med et nyt sæt
egenskaber og gadgets, eller
man kan spille med Corvo og
Emily's evner og egenskaber
fra Dishonored 1 og 2.

The promise
Mis. Label, 2017. Dvd

I 1914 flytter Michael fra den
lille armenske by Siroun til
Konstantinopel for at læse
medicin. Her kommer han i
et dilemma mellem sit løfte
til pigen Maral fra landsbyen
og Ana, som han møder i
storbyen.

T2 trainspotting
Universal Sony Pictures Home
Entertainment Nordic, 2017. Dvd

For 20 år siden stak Renton
af fra sine 3 stofmisbrugende
venner i Edinburgh med hele
udbyttet fra en pusherhandel.
Nu vender han tilbage fra
Amsterdam, hvor hævnen
venter, men måske også nye
muligheder for at vælge livet.

Saturday night fever
Twentieth Century Fox Home
Entertainment, 2017. Dvd

Patriots day
Nordisk Film, 2017. Dvd

Da tre bliver dræbt ved terrorbombninger under det
traditionsrige marathonløb i
Boston på Patriots Day i 2013
er verden og byen i chok. Men
med den lidt kiksede politiassistent Saunders overraskende
indsats sammen med effektivt

Tony Manero; om dagen
low life butiksansat i en lille
malerbiks, overset af familien,
uambitiøs og fremtidsløs.
Tony Manero; om natten
leder af den relativt harmløse
bande "Faces", damernes
ven og feteret disco-stjerne,
der brænder for at danse
og drømmer om et liv på
Manhattan. Tony ønsker sig
desperat en anden og bedre
tilværelse og mødet med den
smukke Samantha får ham til
at indse at noget bliver nødt
til at ske.

Their finest hour
SF Film, 2017. Dvd

Da Catrin Cole får til opgave
at skrive manuskriptet til
en krigspropagandafilm om
kvindernes indsats i krigsproduktionen, får hun nok at se til
i en mandsdomineret verden
hvor de kvikke bemærkninger
flyver om kap med tyskernes
bomber.

22

F1 Formula 1 2017
Codemasters, 2017. PS4

Racerspil. Her kan du deltage i
Formel 1 2017-sæsonen. Spillet
indeholder alle tyve baner,
tyve kørere og ti hold som er
med denne sæson.

Little nightmares
Bandai Namco Entertainment
Europe, 2017. PS4

Horror-platformspil. Den lille
pige Six vågner i en kuffert,
dybt nede i kælderen under
det flydende fængsel, The
Maw. Hun er sulten og fryser, men hun skal skynde sig
at slippe ud, for fængslets
bizarre monstre er på jagt
efter hende.

Madden NFL 18
EA, 2017. Xbox One

Amerikansk fodboldspil. Som
altid er der garanti for action,
imponerende afleveringer
og ben-knusende tacklinger
når EA Sports byder på en
ny sæson af amerikansk fodbold....]Med alle hold, spillere
og stadions fra 2018-sæsonen.
En nyskabelse er en story
mode i form af Longshot, hvor
man skal hjælpe Devin Wade
med gå fra at være ukendt
spiller i High School til NFL verdensstjerne.

Du er den irske sømand,
William, der ankommer til
Japan og trænes i kamp og
magi af samuraien Hattori
Hanzo.

Pillars of eternity
505 Games, 2017. Xbox One

Ishockeyspil. Grib ishockeystaven og kast dig ud i de hidsige kampe i NHL-ligaen fra de
hurtige spil til de mere dybe
spilmodes. Prøv det nye vilde
arkade-agtige NHL Three, hvor
I spiller 3 mod 3 på en mindre
bane.

Rollespil. Efter en ulykke opdager du, at du har evnen til at
kommunikere med sjæle. Du
er blevet en såkaldt Watcher
og med dine ny-fundne magiske kræfter er det op til dig at
løse mysteriet om de mange
"hollowborn" børn, [...] der
fødes i landet Dyrwood.
Hollowborn fødes uden sjæl
og der er mægtig magi på spil.

Actionspil. RPG i soulslike-genren. Foregår i begyndelsen af
1600-tallet, i en fiktiv version
af Sengoku-perioden i Japan.

WRC 7
Bigben Interactive, 2017. Xbox One

Racerspil. Her kan du deltage
i World Rally Championship
2017, og prøve kræfter med
52 etaper i forskelligt terræn
og vejr. Alle kørere, biler og
baner i den virkelige WRC
2017-sæson er med.

Resident evil - revelations
CE Europe, 2017. PS4

NHL 18
EA, 2017. PS4

Nioh
Sony Interactive Entertainment
Europe, 2017. PS4

ind i disse lynende hurtige
fremtidsracere og forsøger at
bevæge dig mod toppen af
ranglisten. Spil mod vennerne
med split-screen eller test dit
eget niveau mod andre på
nettet.

Actionspil. Action-survival horror i den japanske Resident
evil-serie. Claire Redfield
arbejder sammen med Moira
Burton for Terra Save, der
forsøger at bekæmpe udbredelsen af zombie-udbrud.
Desværre kidnappes Claire og
sendes til en uhyggelig ø, hvor
hun må kæmpe for overlevelse og ikke mindst for at få
fat i omverdenen. Opdateret
udgave af nyklassikeren fra
2012.

Toukiden 2
Koei Tecmo Europe, 2017. PS4

Actionspil. Gigantiske Oni
angriber og som Slayer må du
nedkæmpe dem. Men dæmonerne spreder en mystisk
sygdom, som er begyndt at
påvirke selv dig.

Redout - race faster than ever
505 Games, 2017. PS4

Racerspil. Hold på hat og
briller inden du sætter dig
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Yakuza kiwami
Koch Media, 2017. PS4

Actionspil. Remake af spillet
Yakuza fra 2005, hvor man
følger den japanske gangster
Kazuma Kiryu, elsket og frygtet for sine knusende næver,
sit store hjerte og ekstraordinære retfærdighedssans.
Hårdtslående action for unge
og voksne.

BØGER............................................02

Børn & forældre...............................14

Danske romaner..............................02

Rejser & oplevelser..........................14

Nordiske romaner............................03

Danmark rundt.................................15

Udenlandske romaner.....................03

Natur & dyr......................................15

Historiske romaner..........................05

Mad & opskrifter . ..........................15

Mest for kvinder..............................06

Ernæring & sundhed........................16

Erotiske romaner.............................06

Sy & strik.........................................16

Fantasy & science fiction................06

Hobby & fritid..................................17

Spænding........................................07

Sundhed & behandling....................18

Dansk spænding.............................08

Musik & film.....................................18

Nordisk spænding...........................08

Kunst & arkitektur............................19

Tegneserier......................................09

Historie............................................19

Biografier & erindringer...................09

Apple & windows.............................20

Fra virkelighedens verden...............10

FILM................................................20

Tro & tanker.....................................11

Nordiske film...................................20

Samfund & politik............................12

Udenlandske film.............................21

Personlig udvikling & psykologi.......13

SPIL.................................................22

NYE BØGER, SPIL & FILM.
Udarbejdet af bibliotekar Maike Albertsen Zwoch
Omslag og tryk: Nofoprint AS, Helsingør
Udgiver og copyright: Biblioteksmedier AS, 2017
Biblioteksmediers varenr.: 4701081707

24

