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BØGER

Danske romaner

Flensted-Jensen, Elisabeth
En dag i Cairo 
Tiderne Skifter, 2016. 123 s
Danske Helga bor i Cairo sam-
men med sin mand. Den 9. 
oktober 2011 bevæger hun sig 
rundt i den kaotiske by, der 
er præget af demonstrationer 
og uroligheder. Hun tænker 
over livet og forbereder et 
middagsselskab for nogle 
udvalgte gæster.

Fredensborg, Eva Maria
Det hvide mørke 
Politiken, 2016. 325 s
Emma har altid troet, at hun 
kender sin familiebaggrund, 
men mødet med den ukendte 
farfar, Harald, ændrer hendes 
liv og efterlader hende med en 
helt ny opfattelse af sig selv 
og den genmasse hun bærer 
rundt på.

Gammelgaard, Per
Englekrøller 
Jensen & Dalgaard, 2016. 267 s
Tobias har været udsat for 
omsorgssvigt og har mistet sin 
mor. Han flytter ind hos noget 
familie, men her møder han 
ikke kærlighed. Han giver sig 
til at søge efter sin ukendte 
far. I takt med at frustrationer-
ne vokser, får han svært ved 
at håndtere sine følelser.

Holm, Dorte
Ideen om os 
Holms Skriverier, 2016. 234 s
En storbyfortælling ; 2

Kontorfællesskabets julefro-
kost har resulteret i noget 
usandsynligt men ikke umu-
ligt, og de affekterede må nu 
forholde sig til babyer, familie-
liv og kærlighed eller mangel 
på samme.

Jensen, Thøger
Zhōng 
Gyldendal, 2016. 125 s
Midaldrende Jens rejser til 
Kina på turisttur med sin 
storebror. Oplevelsen af det 
store land bliver samtidig til 
erindringsglimt om afskeden 
med hans far og til fortæl-
lingen om en rejse 30 år tidli-
gere med dejlige Connie, der 
bare skred.

Kold, Jesper Bugge
Land i datid 
Turbine, 2016. 336 s
I 2006 går danske Andreas i 
Berlin på jagt efter sandheden 
om sin ukendte østtyske far. 
Sammen med kusinen Bea 
afdækker han sandheder og 
løgne som rækker langt til-
bage i det tidligere DDR, mens 

han langsomt bliver afklaret 
med sit eget liv.

Lunding-Sørensen, Anne-Sophie
Happy ending 
Gyldendal, 2016. 210 s
Den 39-årige, stærkt overvæg-
tige Elvira arbejder sort på et 
bordel som telefondame og 
spiser sine sorger væk. Men 
en dag ændres hendes liv for 
bestandigt, da en prostitueret 
forsvinder og en stamkunde 
vil have Elviras hjælp.

Madame Nielsen
Invasionen 
Gyldendal, 2016. 189 s
I forsøget på at forstå flygt-
ningestrømmen i Europa 
rejser Madame Nielsen på en 
klassisk dannelsesrejse fra det 
gamle Hellas op til Danmark. 
På rejsen går han på de sam-
me ruter, som flygtningene 
bruger.
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Ravn, Malene
Mia 
Gyldendal, 2016. 151 s
Mia har siden barndommen 
forsøgt at beskytte sin store-
søster. Da søsterens voldelige 
kæreste igen slår hende, tager 
Mia sin søster med hjem for 
bedre at kunne passe på hen-
de. Men det er ikke muligt at 
skjule sig for hverken omver-
denen eller fortiden.

Reffstrup, Kirstine
Jeg, Unica 
Gyldendal, 2016. 204 s
Roman om kunstnerparret 
Unica Zürn og Hans Bellmer, 
der blander fakta og fiktion 
i en visuel og eksperimente-
rende fortællestil.

Richardt Beck, Hanne
Uforudsete hændelser 
Gyldendal, 2016. 393 s
Tre midaldrende kvinder står 
meget forskellige steder i 
livet, og har ikke tænkt på hin-
anden i mange år. En gammel 
kriminalsag om et forsvundet 
barn ripper op i de gamle min-
der og tvinger dem til at se sig 
selv og hinanden i øjnene.

Soei, Aydin
Forsoning 
Tiderne Skifter, 2016. 652 s
Biografisk roman om Aydin 
Soeis families flugt til Danmark 
og hans opvækst i Danmark.

Têtevide, Anne Marie
Ildens døgn 
Gyldendal, 2016. 183 s
Malin er på vej gennem nat-
ten i de nordsvenske skove 
optændt af en hævntørst efter 
at slå de fire mænd ihjel, som 
har krydset hendes vej og 
ødelagt hendes liv. En barsk, 
lavmælt fortælling om et kvin-
deliv i starten af det tyvende 
århundrede i Nordsverige.

Østergaard, Louise
Eva 
People'sPress, 2016. 210 s
Eva er en succesfuld forfatter i 
København, der rejser til barn-
domshjemmet i Lønstrup for 
at begrave sin mor. Gennem 
mødet med hjemstavnen og 
dets mennesker lærer hun 
moren og sig selv bedre at 
kende.

Digte

Holck, Henrik S.
Testamente & blomsterdigte 
Gladiator, 2016. 68 s
Digtsamling der lovpriser natu-
ren og det evige i en pastiche-
stil hentet fra Romantikken.

Søndergaard, Morten
Døden er en del af mit navn 
Gyldendal, 2016. 93 s
Digte om døden og navnet.

Nordiske romaner

Bauer, Ola
Forløberen 
Batzer & Co, 2016. 321 s
4. del af: Hestehovedtågen

Efter mange år i udlandet 
vender Tom tilbage til Norge. 
Han er nu 56 og finder landet 
forandret og konturløst, og 
han kæmper stadig med at 
finde sig selv og en mening 
med det hele.

Holmström, Johanna
Asfaltengle 
Turbine, 2016. 331 s
Leila på 15 og hendes store-
søster Samira vil leve som 
andre finske unge, men støder 
voldsomt sammen med deres 
finlandssvenske mor, som er 
konverteret til islam, og deres 
traditionsbundne nordafrikan-
ske far.
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Lindgren, Torgny
Klingsor 
Samleren, 2016. 194 s
Fortællingen om Klingsor, der 
bliver kunstmaler via et kor-
respondancekursus, bryder 
op fra sit liv i beskedne kår 
i Norrbotten og drager ud 
for at erobre verden med sin 
kunst for senere at vende til-
bage til hjemegnen.

Nesser, Håkan
Elleve dage i Berlin 
Modtryk, 2016. 345 s
Den naive Arne rejser til Berlin 
for at finde den mor han aldrig 
har kendt. Parallelt følger vi en 
skizofren professor og den liv-
glade men svagelige Beate, og 
på mystisk vis krydses deres 
historier.

Selmer, Aksel
Ekspeditricen 
Jensen & Dalgaard, 2016. 143 s
Om livet i en købmandsbutik i 
en afsidesliggende fjeldlands-
by. Varerne er ved at slippe 
op, kunderne bliver væk. Folk 
opfører sig mærkeligt, rot-
terne er ikke de eneste der 
pusler langs husvæggene om 
natten.

Skaranger, Maria Navarro
Alle udlændinge  
har lukkede gardiner 

Gyldendal, 2016. 117 s
Marianas fortælling om at vok-
se op som indvandrerpige i et 
etnisk blandet miljø i Romsås 
i Oslo.

Ófeigur Sigurðsson
Vildmark 
Gyldendal, 2016. 332 s
Forskeren Bernhard er på en 
videnskabelig ekspedition til 
Vatnajökull. Efter en ulykke, 
forsøger dyrlægen dr. Lassi at 
hjælpe ham. På sygesengen 
fortæller Bernhard om sin dra-
matiske barndom, men blan-
der det sammen med historisk 
viden og historier fra området.

Udenlandske romaner

Berlin, Lucia
Håndbog for rengøringskoner 
Gyldendal, 2016. 343 s
Kvindelivet skildres i jeg-form 
på en underholdende og 
alment-menneskelig måde. 
Omverdenen er farverig og ind 
i mellem uforståeligt, og livet 
byder på mangt og meget.

Borrmann, Mechtild
Violinisten 
Klim, 2016. 234 s
I 1948 arresteres den russiske 
violinist Grenko og sendes i 
arbejdslejr. 60 år senere vil 
barnebarnet Sascha opklare, 
hvad der skete dengang og 
ikke mindst; hvor er farfarens 
Stradivarius? 

Ferrante, Elena
Det forsvundne barn
C&K, 2016. 543 s
Napoli-romanerne ; bind 4

Elena og Lila er nu voksne og 
skal leve med både de valg, de 
har truffet karrieremæssigt og 
i privatlivet - men kan de også 
stadig leve med hinanden? 

Groff, Lauren
Skæbne og hævn 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 
409 s

Lotto og Mathilde er unge, 
smukke og forelskede, da de 
gifter sig i 1990 og på trods af 
modgang holder de sammen. 
Men alle historier har to sider 
og de unges forhold bygger på 
meget forskellige forudsæt-
ninger og forventninger.

Hermann, Judith
Al kærligheds begyndelse 
Batzer & Co, 2016. 209 s
En dag, da Stella er alene 
hjemme, ringer en ung ukendt 
mand på døren. Han vil tale 
med hende. Der er noget for-
uroligende over ham, og Stella 
lukker ham ikke ind. Næste 
dag ringer det igen på døren.
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Hislop, Victoria
Den sidste dans og andre 
historier 

Bazar, 2016. 160 s
Novellesamling med 10 novel-
ler, der tager læseren med 
rundt i Grækenland og indfan-
ger den græske folkestemning 
og kultur i fortællinger om 
kærlighed, loyalitet, afsavn, 
hævn og forsoning.

Hwang, Sok-yong
Prinsesse Bari 
Tiderne Skifter, 2015. 235 s
Roman om immigration og 
identitet set fra en nordkore-
ansk piges øjne.

Kawakami, Hiromi
Kvinden ved havet 
Hr. Ferdinand, 2016. 249 s
Keis mand forsvandt sporløst 
for tolv år siden, og nu dra-
ges hun mod en lille by ved 
havet, hvor hun føler hans 
nærvær og håber på at få svar. 
Samtidig gennemgår hun en 
smertefuld løsrivelse fra teen-
agedatteren, der ved noget 
hun ikke vil sige.

Kennedy, Thomas E.
I selskab med engle 
Rod&Co., 2016. 326 s
The Copenhagen quartet ; #1

Bernardo Greene er et chi-
lensk torturoffer, der er flyg-
tet til Danmark. Her træffer 
han Michela Ibsen, der har 
dårlige erfaringer med volde-
lige mænd. Sammen kan de 
behandle deres traumer.

Lish, Atticus
Forberedelse til næste liv 
Politiken, 2016. 526 s
Den kinesiske, illegale immi-
grant Zou Lei søger i New York 
en vej ud af håbløsheden gen-
nem hårdt arbejde i usle køk-
kener og ved styrketræning. 
En dag møder hun den psykisk 
syge krigsveteran Skinner der 

værdsætter hendes styrke og 
omsorg.

Morton, Kate
Lake House 
Cicero, 2016. 483 s
Kriminalassistent Sadie 
Sparrow støder under en løbe-
tur på et forladt hus og snart 
er hun dybt begravet i en 70 
år gammel sag om et forsvun-
det barn. Sadie har mange 
forestillinger om, hvad der 
er sket med den lille dreng, 
men sandheden er milevidt fra 
nogen teori.

Rothmann, Ralf
Forårets døde 
Rosinante, 2016. 238 s
Walter er malker i 
Nordtyskland, da han som 
17-årig tvinges til at melde sig 

til SS i krigens sidste måneder. 
Her oplever han rædsler på 
Østfronten, der sætter sig 
varige mén i hans psyke.

Schwartzman, Adam
Eddie Skiltemaler 
Batzer, 2016. 371 s
Kwasi Dankwa, kaldet Eddie 
Skiltemaler, må forlade hjem 
og familie i Ghana og flygte 
til Senegal og derefter Paris. 
Her venter et hårdt liv som 
illegal indvandrer, men også 
kærlighed og venner. Til sidst 
indhentes han dog af fortiden.

Seethaler, Robert
Et helt liv 
Kristeligt Dagblad, 2016. 153 s
En fortælling om de øjeblikke, 
der former et menneske og 
dets skæbne. Andreas Egger 
lever og arbejder det meste af 
sit liv i nærheden af den bjerg-
landsby, hvor han voksede op. 
Han forelsker sig i Marie, og 
da et svævebanefirma bringer 
moderne tider til byen, finder 
han her arbejde.
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Historiske romaner

Jensen, Martin
Kongens thegn 
Klim, 2016. 266 s
Krimiserien med: Winston, Halfdan 
og Alfilda ; 7

På vikingekongen Knud den 
Stores tid og i hans britiske 
besiddelser er Thegn Halfdan 
og hans trofaste følgesvend 
Winston atter inddraget i et 
sidste middelalderdrama.

Liss, David
Soningens dag 
Bazar, 2016. 476 s
13 årige Sebastião er flygtet 
fra Portugal under inkvisitio-
nen. Han vender tilbage som 
23 årig for at hævne sin faders 
død og genfinde sin barn-
domskæreste, Gabriela. Men 
alt er forandret.

Erotiske romaner 

Carlan, Audrey
Calendar girl 
Lovebooks, 2016. 419 s
Bind 1 : Januar, februar, marts

Mia Saunders skal skaffe en 
million dollars. Derfor får hun 
arbejde hos Exquisite Models, 
hvor hun de næste 12 måneder 
skal udlejes på månedsbasis. 
Sex er ikke en del af kontrak-
ten, men kan Mia undgå at 
lade sig tiltrække af de flotte 
rigmænd?

Kennedy, Elle
Aftalt spil 
Flamingo, 2016. 354 s
Off-campus ; 1
Hannah opdager, at hun er 
voldsomt tiltrukket af de 
store, maskuline sportsfyre på 
college, men forsøger at tage 
studiet seriøst. Da hun møder 
ishockeyspilleren Garrett, må 
hun give efter for sin lyst og 
lidenskab.

Kennedy, Elle
Lagt på is 
Flamingo, 2016. 293 s
Off-campus ; 2

Grace er en stille førsteårsstu-
derende, som ikke tager del i 

det udsvævende liv på college. 
Da hun møder ishockeyspille-
ren Logan, må han kæmpe for 
at vinde hendes hjerte, selvom 
han har sin egne problemer at 
slås med.

Me, Tara Sue
Fristelsen 
People's Press, 2016. 254 s
The submissive ; bind 4

Abby er blevet gift med den 
dominante forretningsmand 
Nathaniel og har fået 2 små 
børn. Da Abby's karriere tager 
fart, bliver det svært at lade 
sig dominere. Men Nathaniel 
kræver endnu mere underka-
stelse og Abby må følge sin 
krops behov.

Vørs, Pernille
Englens død 
mellemgaard, 2016. 358 s
Dominic-trilogien ; 3. bind

Da Ian vender tilbage efter 
deres voldsomme brud og 
erklærer Catharina sin ufor-
beholdne kærlighed, må hun 
kæmpe hårdt for at kunne sto-
le på ham igen. Catharina vil 
helt tæt på Ians sårede hjerte 
og dét kan være livsfarligt.

Fantasy  
& Science fiction

Aveyard, Victoria
Rød dronning
Gyldendal, 2016. 395 s
Red queen ; 1. bind

Mare Barrows er en Rød. Hun 
tilhører samfundets bund, og 
lever af at stjæle. Da Sølverne 
opdager at Mare har over-
menneskelige egenskaber, 
tvinges hun til at forlove sig 
med kongesønnen Maven. 
Nu er Mare fanget midt i et 
livsfarligt magtspil, hvor alle 
bedrager alle.



8

Galt, Christopher
Det tredje testamente 
Hovedland, 2016. 415 s
Psykiateren John Macbeth ser 
at verden begynder at foran-
dre sig. Det starter med déja 
vuer og visioner hos nogle 
enkelte, men udvikler til en 
global tilstand, hvor fortiden 
lapper ind over nutiden. Er jor-
den ved at gå under og hvad 
har dette med Macbeth og en 
supercomputer at gøre? 

Haarup, Preben
Dine øjne tåler ikke synet 
Fahrenheit, 2015. 338 s
Dystopisk fremtidsfortælling, 
hvor en ung vestjysk mand 
flygter fra et Danmark ødelagt 
af den totale krig for sammen 
med en mystisk kvinde og en 
slavedreng forsøger at finde 
den rest af civilisation, der 
måske er tilbage i enklaven 
Paris.

Spænding

Cleave, Paul
Dybet 
Jentas, 2016. 363 s
Christchurch noir-serien

Privatdetektiven Theodore 
Tate, der har en dyster fortid, 

kommer ud hvor han ikke kan 
bunde, da en ny sag sender 
ham på sporet af en brutal 
morder.

Goddard, Robert
Til den yderste grænse 
Gyldendal, 2016. 412 s
3. del af: En affære i Paris

James "Max" Maxsteds ven-
ner er taget til Japan for at 
hjælpe ham med at finde sand-
heden bag mordet på hans far 
og for at få gjort endeligt op 
med spionen Lemmer og den 
japanske fyrste Tomura.

Hall, M. R.
Fly 189 
Loxodonta, 2016. 455 s
Krimiserien med: Jenny Cooper ; 4

Jenny Cooper blive sat på en 
sag efter et flystyrt, der viser 

sig at være mere end et almin-
deligt styrt.

Knoth, Erik
Jagten på det forsvundne  
ravkammer 

Hovedland, 2016. 331 s
I de sidste måneder af 
2. verdenskrig forsvandt 
Ravkammeret - kaldet verdens 
8. vidunder - fra Katharina 
Paladset udenfor det davæ-
rende Leningrad. Mange 
har søgt efter det siden - og 
mange er døde, herunder dan-
ske Bjarke Willumsen, hvis søn 
fortsætter jagten.

Mai, Jia
Afkodet 
Møller, 2016. 375 s
Det matematiske geni Rong 
Jinzhen fødes ind i en fami-
lie, der står for fald. Da hans 
utrolige evner opdages, 
hentes han af det kinesiske 
efterretningsvæsens tophem-
melige Enhed 701. Her skal han 
tilbringe resten af sit liv som 
kryptoanalytiker i nationens 
tjeneste.

Ritzel, Ulrich
Slangehoved 
Turbine, 2016. 424 s
En ung mand myrdes i Berlin 
og den ældre privatdetektiv 
Hans Berndorf ansættes af 
den afdødes familie til at kom-
me til bunds i sagen. Hurtigt 
finder Berndorf ud af, at sagen 
er meget kompleks, da spo-
rene peger helt tilbage til den 
jugoslaviske borgerkrig.

Slaughter, Karin
De smukkeste 
HarperCollins Nordic, 2016. 463 s
Claires mand er blevet myrdet 
og da hun gennemgår hans 
ting, opdager hun voldsom 
video hvor en ung pige voldta-
ges og myrdes. Hendes verden 
rystes, og samtidig er der spor 
tilbage til tiden hvor hendes 
søster forsvandt sporløst.
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Swanson, Peter
De der fortjener at dø 
Anton & Ludwig, 2016. 321 s
Den unge IT-millionær Ted 
betror sig på en flyvetur til 
Lily, der tilbyder at dræbe Teds 
utro kone og hendes elsker. 
Siger han ja? Lykkes det? 
Det bliver en barsk sag med 
mange blodige overraskelser 
undervejs.

Vargas, Fred
Den barmhjertige guillotine 
Rosinante, 2016. 403 s
Krimiserien med: Jean-Baptiste 
Adamsberg ; 7

Krimi fra Frankrig, hvor kri-
minalinspektør Adamsberg 
og hans forunderlige team af 
kollegaer forsøger at opklare 
en række dødsfald, der viser 
sig at være sammenhængende 
mord med forbindelser til 

både Island og et historisk 
selskab med interesse for den 
franske revolution.

Zadoff, Allen
Forræderen 
Gyldendal, 2016. 340 s
En Boy Nobody roman ; 3. bind

Snigmorderen Zach på 16 år 
bryder med organisationen 
som har oplært ham, og 
denne sætter nu alt ind for at 
bringe ham tilbage og for at 
hemmeligholde organisatio-
nens formål.

Dansk spænding

Bille, Lisbeth A.
Vredens ord 
Umlaut, 2016. 333 s
Krimiserien med: Thea Vind ; 4

En statist bliver dræbt midt i 

en tv-optagelse om vikinger 
og det kunstige sprog Nyska. 
Videnskabsjournalist Thea 
Vind overværer sceneriet og 
er overbevist om, at det ikke 
er et uheld.

Brun, Henrik
Den polske lykkejæger 
Turbine, 2016. 407 s
Da en polsk erhvervsmand 
med et blakket rygte kører 
i land i Ystad med en stor 
gruppe polske arbejdere, der 
skal videre til Danmark, mødes 
hans gruppe af en demonstra-
tion. En dansk fagforenings-
mand synker død om, og jour-
nalisten Ketil Brandt sættes 
på sagen.

Buschmann, Morten
Udstikker 
mellemgaard, 2016. 276 s
Indhenter ; 3
Gundelach er blevet arbejds-
løs og arbejder hårdt 
for at blive optaget som 
indhenter hos Forsvarets 
Efterretningstjeneste. Fundet 
af et voldsomt mishandlet 
lig kaster mistanken på den 
mystiske agent Lukas, men da 
han meldes dræbt i Syrien er 
politiet på bar bund.

Gammelgaard Madsen, Inger
Blodregn 
Farfalla, 2016. 385 s
To unge mennesker myrdes i 
Aarhus, et spøgelsesskib stø-
der på grund ud for en lille by 
i Italien og en politibetjent og 
hans familie overfaldes af en 
bande i Odense. Efterforsker 
Roland Benito og politiet får 
hænderne fulde i forbindelse 
med at finde en sammenhæng 
og opklare sagerne.

Kjædegaard, Lars
Skakten 
Rosinante, 2016. 299 s
Krimiserien med: Anita Hvid og Thor 
Belling ; 8

Thor Belling og hans makker 
og kæreste Anita Hvid sættes 
på et par mord på politikere, 
som måske hænger sammen. 
Undervejs får de brug for en 
et input fra en af afdelingens 
psykologiske konsulenter. 
Men hvor er hun nu lige ble-
vet af?  
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Rosengård, Anne
Den som ingen kender 
DreamLitt, 2016. 340 s
Bloggeren Merete Damsgårds 
skarpe meninger debatteres 
ofte i medierne. En aften bliver 
hun brutalt slået ned, og da 
flere i vennekredsen har været 
udsat for grusomheder, tegner 
der sig et mønster. Hvem er 
det, der vil Merete til livs? 

Schjönning, Martin
Afsind 
Kandor, 2016. 294 s
Gregor er psykisk syg, men må 
alliere sig med sin gamle læge, 
da almindelige mennesker på 
uforklarlig vis bliver vanvittige 
og i en tilsyneladende blodrus 
dræber tilfældige mennesker. 
Alt sammen foranlediget af 
nogle umættelige monstre.

Stefansson, Rune
Den sidste olie 
Byens Forlag, 2016. 381 s
I Nuuk forsvinder Greenpeaces 
journalist Vicky von der Pahlen 
under mystiske omstændig-
heder. Privatdetektiv Marcelo 
Krankl tager til Grønland og 
befinder sig pludselig i en 
international kamp om olie, 
natur og klimaforandringer og 
i en kamp for Vickys liv.

Vincentz, Helle
Stjålne liv 
People'sPress, 2016. 456 s
Intens thriller om to umid-
delbart forskellige temaer 
- magtspillet i toppen af dansk 
politik og om embryoer der 
forsvinder fra en fertilitets-
klinik. Antropologen Sofie 
Munk bliver hyret af ejeren 
af fertilitetsklinikken MereLiv 

til at opklare sagen om de 
befrugtede æg, der forsvinder 
fra den topsikrede klinik.

Nordisk spænding

Bjørk, Samuel
Uglen dræber kun om natten 
Rosinante, 2016. 438 s
Krimiserien med: Munch & Krüger ; 2

En teenagepige findes myrdet 
i en skov. Hun ligger i et pen-
tagram. På et leje af uglefjer. 
Efterforskningsholdet, anført af 
den erfarne Holger Munch, får 
travlt da de finder ud af, at der 
måske er en seriemorder på spil.

Carlsson, Christoffer
Den usynlige mand fra Salem 
People'sPress, 2016. 334 s
Krimi fra Stockholm, hvor den 
suspenderede politimand Leo 
Junker bliver grundig indblan-
det i et mord på en ung kvinde 
i et herberg i huset, han selv 
bor i.

Johnsrud, Ingar
Wienerbroderskabet 
Gyldendal, 2016. 427 s
Beier-trilogien ; bog 1

Politiefterforsker Fredrik Beier 
leder efter en forsvunden 

kvinde, der er medlem af sek-
ten "Guds lys". Sekten bliver 
dog udsat for en massakre, og 
pludselig er Fredrik og hans 
nye makker Kafa Iqbal indblan-
det i et spil, de ikke forstår.

Kepler, Lars
Playground 
Politiken, 2016. 422 s
Da Jasmins søn Dante skal 
opereres efter et færdsels-
uheld, må lægerne stoppe 
hans hjerte. Men Jasmin ved 
hvad der venter efter døden, 
nemlig en farlig, kinesisk hav-
neby. Lykkes det hende at red-
de Dante, og kan de komme 
tilbage til livet sammen?

Schulman, Ninni
Vores egen lille hemmelighed 
People'sPress, 2016. 402 s
Krimiserien med: Magdalena 
Hansson ; 4

En række voldtægter skræm-
mer indbyggerne i lokalom-
rådet og Petra Wilander og 
hendes team har nok at se til. 
Efterforskningen kompliceres 
yderligere, da en kvindelig 
socialrådgiver forsvinder; har 
sagerne en sammenhæng eller 
er der flere gerningsmænd 
på spil?
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Sveen, Gard
Helvede åbent 
Klim, 2016. 377 s 
En Tommy Bergmann-krimi ; 2. bind

Med Tommy Bergmann i spid-
sen kommer politiet i tvivl om, 
en tidligere dømt seriemorder 
kan være uskyldig. Hvad er 
sandheden, og kan man tro på 
en psykopat?

Tollström, Catrine
Eksperimentet 
HarperCollins Nordic, 2016. 445 s
En realityserie skal optages 
på en isoleret ø. Da kontakten 
til fastlandet afbrydes og den 
første deltager myrdes, bliver 
det hurtigt klart, at nogen har 
helt andre planer. Hvem kan 
man stole på?

Tegneserier &  
Graphic novels 

Meyer, Ralph
Undertaker 
ShadowZone, 2016. 55 s
Bind 1 : Rigmandens sidste 
måltid

Bedemanden Crow hyres af en 
rigmand, der vil planlægge sin 
egen begravelse. Han vil spise 
sit eget guld, så han kan blive 
begravet med det. Det bliver 
en farefuld begravelse.

Sattouf, Riad
Fremtidens araber 
Cobolt, 2015. 158 s
Bind 2 : En barndom i Mellemøsten 
(1984-1985)

Den lyshårede arabiske dreng 
Riad bor nu i Syrien sammen 
med sin familie. Nu skal han 
begynde i skole, hvor han 
møder en ret barsk hverdag.

Biografier  
& erindringer 

99.4 Bergman, Ingrid
Jeg er Ingrid
Another World Entertainment, 
2016. 1 dvd

Via private filmoptagelser, 
uddrag af dagbøger og breve, 

samt interviews med hendes 
fire børn, gives et unikt indblik 
i den svensk-fødte skuespiller 
Ingrid Bergmans (1915-1982) liv 
og karriere.

99.4 Bertelsen, Maud
Bertelsen, Maúd
Maúd Bertelsen 
mellemgaard, 2016. 163 s
Danmarks første supermodel, 
Maúd Bertelsen (f. 1939) for-
tæller sin historie i tekst og bil-
leder. I 1960'erne og 1970'erne 
arbejdede hum sammen 
med de dygtigste fotografer 
i branchen og mødte tidens 
kendisser.

99.4 Heath, Robert
Frank, Lone
Lystens pioner 
Gyldendal, 2016. 217 s
Om psykiateren Robert 
Heaths (1915-1999) forsøg 
med dyb hjernestimulation af 

psykiske syge fra 1950'erne og 
frem, der sættes i forhold til 
nutidens psykiatriske, neuroki-
rurgiske og ikke mindst etiske 
praksis.

99.4 Monrad, Jan
Ti stille! Gu' vil jeg ej 
mellemgaard, 2016. 127 s
Gennem små essays om 
forskellige emner såsom gar-
diner, tomme flasker, fedme, 
religion og terrorisme, gives 
der indsigt i de to komikeres 
verdenssyn såvel som humori-
stiske sans og følelser.

99.4 Turèll, Dan
Turèll, Dan
California notes 
Asger Schnacks Forlag, 2016. 70 s
Dan Turèlls (1946-1993) dag-
bogsoptegnelser skrevet i 
perioden fra 1989 til umiddel-
bart før hans død i 1993. Om 
bl.a. et USA-ophold med dat-
teren Chili Turèll og en turné i 
Jylland, krydret med ideer til 
bogprojekter, drømmenotater 
og digtagtige overvejelser.
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99.4 Wilber, Treya Killam
Wilber, Ken
Ukuelighed og nåde 
Klim, 2016. 447 s
I 1983 møder Ken Wilber 
kvinden Treya. Inden de når 
at blive gift får Treya kon-
stateret stadie 4 brystkræft. 
Beskrivelse af den 5 år fælles 
rejse med kræft, kemo og 
spiritualitet i en vekslen mel-
lem Kens kommentarer, hans 
reflektioner over deres liv og 
sin filosofi, og Treyas dags-
bogsoptegnelser og breve.

99.4 Zimeray, François
Zimeray, François
Jeg har set det samme  
ansigt overalt 

Gyldendal, 2016. 152 s
Den franske ambassadør i 
Danmark François Zimeray 

(f. 1961), fortæller om sine 
oplevelser som menneskeret-
tighedsambassadør.

Fra virkelighedens 
verden

29.7
Toksvig, Marie Louise
Undercover 
People'sPress, 2016. 213 s
En anonym muslimsk kvinde 
går undercover i Gellerup og 
bruger 80 dage på at undersø-
ge holdningerne blandt en lille 
kerne af bogstavtro muslimer, 
der missionerer og dikterer 
retningslinjer for menighe-
dens muligheder i det danske 
samfund.

34.38
Ladegaard, Thomas
Palmemordet 
Nyt Nordisk Forlag, 2016. 205 s
Historien om mordet på 
Sveriges statsminister - om 
statsmanden Olof Palme, mor-
det og de 30 års efterforsk-
ning, der fulgte efter.

79.706
Jennings, Andrew
FIFA-banden 
People'sPress, 2016. 288 s
Om bestikkelse ved de to 
VM-slutrunder i Sydafrika og 
Brasilien. Om bagmændenes 
gigantiske indtægter ved 
f.eks. billetsalg og sponsora-
ter, med påvisning af de gigan-
tiske summer, der havnede i 
FIFA bagmændenes lommer, 
og om hvordan FIFA toppen 
opnåede genvalg og værnede 
sig mod afsløring med syste-
matisk bestikkelse.

98.214
Fadel, Sanne Gram
Farvel, mit Syrien 
Gyldendal, 2016. 278 s
Journalistisk fortælling om 
udviklingen i borgerkrigen i 
Syrien siden 2011, der giver et 

indblik i hvordan historien ser 
ud fra syrernes side. Vi følger 
tre syrere inden og under 
borgerkrigen og deres flugt 
til Danmark i 2015 og efterføl-
gende oplevelser her.

98.29
Southard, Susan
Nagasaki -  
livet efter atomkrigen 

Pressto, 2016. 331 s
Om fem overlevende ofre for 
atombomben over Nagasaki 9. 
august 1945, som følges frem 
til i dag. Bogen handler også 
om de amerikanske og japan-
ske myndigheders forsøg på 
at skjule katastrofens omfang.

99.4 Bonde Nielsen, Jan
Jan Bonde Nielsen - afsløret 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 401 s
Om erhvervsmanden Jan 
Bonde Nielsens (f. 1938) 
karriere startende med 
krysantemum-projektet i 
starten af 1960'erne til hans 
eksil i London i 2015. Under 
overfladen lurer historier om 
sagsanlæg, hemmelige forlig 
og million- og milliardforret-
ninger, som gerne udføres for 
andres penge og med en fod i 
en underverden.
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99.4 Top-Nørgaard, Julie
Top-Nørgaard, Julie
Jeg går i min fars støvler 
Rosinante, 2016. 188 s
Forfatteren (f. 1974) skildrer i 
dagbogsform forløbet fra da 
hendes far blev erklæret uhel-
bredeligt kræftsyg og gradvist 
fik det værre, til han døde 
godt to år senere.

Tro & tanker

04.6
Thomsen, Søren Ulrik
En hårnål klemt inde  
bag panelet 

Gyldendal, 2016. 156 s
Essayistiske tekster, erin-
dringshistorier og prosadigte. 
Med tiden som omdrejnings-
punkt filosoferer Søren 
Ulrik Thomsen (f. 1956) over 
forskellige oplevelser i sit liv, 

herunder bl.a. erindringen, sin 
egen dødelighed og fænome-
ner i samtiden.

10.911
Søelund, Lise
Benyt øjeblikket med fornuft 
Eksistensen, 2016. 147 s
Om den romerske kejser 
Marcus Aurelius' (121-180 
e.Kr.) filosofi, der kredser 
om menneskerettigheder, 
social omsorg, fattiges vilkår 
og moralsk ansvarlighed. Der 
trækkes tråde frem mod nuti-
dige filosoffer.

12
Fauth, Søren R.
Vilje 
Aarhus Universitetsforlag, 2015. 60 s
Søren R. Fauth, der er bidt af 
cykelløb, har skrevet dette 
bidrag i serien "Tænkepauser" 
om viljen og hvor meget den 
gennemsyrer vores liv.

27.9
Jacobsen, Per H.
For himmerigets skyld 
EC Edition, 2016. 199 s
Klosterliv i Vesteuropa & de 
danske klostre.

32.3
Kampen om  
menneskerettighederne 

Gad, 2016. 206 s
Debatbog om menneskeret-
tigheder og diverse internatio-
nale konventioner, der i disse 
år er under et pres mellem 
national lovgivning og interna-
tionale forpligtelser.

Samfund & videnskab

19.6393
Pedersen, Katrine K
Phono sapiens 
Loopland Press, 2016. 174 s
Der stilles spørgsmålstegn ved 
menneskets digitale fascinati-
on med særlig fokus på smart-
teknologien, dens påvirkning 
af mennesket, dets hjerne, 
hjerte og drømme.

30.2828
Bjørn, Niels
Livet i Kinas kæmpebyer 
Historika, 2016. 168 s
Tekster og fotos om livet i 
9 af Kinas millionbyer. Dels 
personlige erindringshisto-
rier og dels beskrivelser af 
migrantarbejdere, byplanlæg-
ning, forurening og meget 
mere. Portrætterer byerne 
Beijing, Chengdu, Chongqing, 
Guangzhou, Hangzhou, 
Hongkong, Ordos, Shenyang 
og Ürümqi.

32.61
Nielsen Per
Fru Jensen og andre vestindi-
ske danskere 

Nationalmuseet, 2015. 326 s
Om dansk-vestindere, der kom 
til Danmark. De fleste blev i 
kort tid, enkelte slog sig ned 
og stiftede familie. Om hvor-
dan vestinderne blev modta-
get i det danske samfund, og 
hvor mange der var, og hvad 
de beskæftigede de sig med, 
mens de var i landet.
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52.75
Nielsen, Holger
Kosmologi 
HAX, 2016. 288 s
Introduktion til universet og 
dets dannelse for begyndere 
og fortsættere udi astronomi 
og kosmologi.

Personlig udvikling
& psykologi

15.2
Kunsten at være fantastisk 
Dansk Psykologisk Forlag, 2016. 
202 s

Om at opdage og udnytte 
egne styrker og tænke positivt 
og dermed opnå glæde og 
succes.

15.2
O'Connell, Fergus
Lev mere - lav mindre 
Dansk Psykologisk Forlag, 2016. 
166 s

Selvhjælpsbog med en række 
tips, råd, peptalk og værktøjer 
til personlig forandring. Målet 
er at lave mindre og leve 
mere.

60.136
Mandrup, Charlotte
Vær professionel på jobbet 
People's Press, 2016. 221 s
Opfordring til at søge menin-
gen med livet privat og finde 
råstyrken indeni, og ikke for-
vente at arbejdet skal give alt 
livsindhold. Desuden øvelser 
til at hjælpe med at håndtere 
frygt, basale åndedrætsøvel-
ser og tanker om at se mere 
på sjælen end på præstatio-
ner.

61.646
Hare, Robert D.
Uden samvittighed 
Dansk Psykologisk Forlag, 2016. 
310 s

Baseret på forskning, der 
karakteriserer psykopaters 
afvigende karaktertræk og 
-adfærd.

Samliv

30.1751
Perel, Esther
Erotisk intelligens 
Gyldendal, 2016. 292 s
Gode råd til hvordan man ska-
ber et længerevarende parfor-
hold der forbliver romantisk, 
følelsesmæssigt og seksuelt 
tilfredstillende uden at gå på 
kompromis med trygheden og 
stabiliteten.

30.1752
Skilsmissens ABC 
Dansk Psykologisk Forlag, 2016. 
208 s

En guide til forældre, som skal 
skilles. Om tiden før, under og 
efter en skilsmisse og livet i 
den sammenbragte familie.

Mest for kvinder

60.133
Hvad kvinder bør vide  
om selvtillid 

Dansk Psykologisk Forlag, 2016. 
287 s

Gennem interviews med eks-
perter i fx genetik undersøger 
forfatterne hvorfor kvinder 
generelt har mindre selvtillid 
end mænd - og hvad man kan 
gøre ved det. De har talt med 
ledende kvinder inden for 
elitesport, politik, militær og 
forretningsliv, som på trods af 
succes ofte tvivler på sig selv.

61.68
Født godt 
Iris, 2016. 254 s
Kvinders fortællinger om at 
føde.

79.601
Bremann, Torben
Kvinder - fit, feminine  
& fantastiske 

Turbine, 2016. 234 s
Råd og vejledning til kvinder, 
der ønsker at lægge deres 
livsstil om. Med afsnit om 
bl.a. kost, træning, hormoner, 
overgangsalder, søvn, alkohol, 
meditation.
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Børn & pædagogik

37.2
Kjærgård, Helle
Den lille kaospilot 
Frydenlund, 2016. 181 s
Et neuropsykologisk perspek-
tiv på de urolige 3-6-årige børn 
og deres udfordringer. Bogen 
sætter fokus på, hvordan 
forældre og børnehave i sam-
arbejde kan skabe en hverdag, 
hvor børnene kan trives og 
udvikle sig.

37.2
Münster, Sofie
Klog er noget, man øver sig på 
Politiken, 2016. 187 s
Konkrete værktøjer til hvor-
dan forældre kan lære deres 
børn selvkontrol og viljestyrke, 
og dermed give dem mulighed 
for træffe valg der giver gode 

karakterer, god selvfølelse, 
stærke sociale relationer og 
evnen til at forfølge deres 
drømme.

Rejser & oplevelser

42
Bjergtaget
Gyldendal, 2016. 278 s
Personlig rejsebeskrivelse om 
at vandre efter GR5 (Grande 
Randonnée 5) ruten fra Mont 
Blanc i Italien til Middelhavet 
ved Frankrigs sydkyst.

43.7 London
Sykes, John
111 steder i London  
som du skal se 

Frydenlund, 2016. 230 s
Rejseguide med 111 ideer til 
skæve og usædvanlige steder 
at besøge i London.

44.4 Berlin 
Med familien i Berlin 
Politiken, 2016
Attraktioner, afslapning, akti-
viteter, spisesteder, shopping.

46.3
111 steder i København som du 
skal se 

Frydenlund, 2016. 230 s
Rejseguide med 111 ideer til 
skæve og usædvanlige steder 
at besøge i København.

47.3
Oplev Schweiz 
Turbulenz, 2015. 318 s
Lonely Planet med highlights, 
rejseplaner og folde-ud-kort.

47.44 Tenerife
Pocket Tenerife 
Turbulenz, 2016. 160 s
Overblik, highlights, insidertips.

47.57 Norditalien
Kjærulff-Schmidt, Palle
Italiens dejlige søer 
Tinok, 2016. 212 s
Rejsebeskrivelse i tekst 
og billeder fra to rejser til 
Gardasøen, Comosøen og 
Maggiore.

48.1
Kohlhoff Rasmussen, Lene
Min rejse ad Silkevejen 
Trykværket, 2015. 348 s
Lene Kohlhoff Rasmussens (f. 
1969) beretning om en otte 
måneder lang rygsækrejse fra 
Beijing til Istanbul, hvor hun 
bl.a. krydsede det krigshær-
gede Afghanistan, boede hos 
nomadefamilier i Kina og van-
drede i bjergene i Kirgisistan.

48.29
Oplev Japan 
Egolibris, 2016. 159 s
Guide til restauranter, pizzeri-
aer, ishuse, kaffe- og vinbarer i 
Rom, udvalgt af tretten rome-
re, som også udpeger deres 
foretrukne markeder, madfor-
retninger og andre yndlings-
steder i byen. Desuden seks 
opskrifter på lokale retter.

99.4 Shantie Andersen, Ingrid 
Ma
Shantie Andersen, Ingrid Ma
På pilgrimsrejse 
Turbine, 2016. 255 s
En spirituel guide til pilgrims-
rejser og -ophold i 11 forskel-
lige lande baseret på forfatte-
rens (f. 1955) egne oplevelser 
som pilgrimsrejsende.
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Hus & have

63.5
Robild, Eva
Økologisk i haven 
Nyt Nordisk Forlag, 2016. 111 s
Praktiske tips og inspiration til 
økologisk dyrkning af grønsa-
ger, frugt og blomster i haven, 
kolonihaven eller på altanen.

63.51
Coronado, Shawna
Lodrette haver 
Turbine, 2016. 160 s
Om indretning af 20 forskel-
lige lodrette haver med trin 
for trin vejledninger.

63.52
Foster, Clare
Kompost 
Turbine, 2016. 144 s
Råd og vejledning til en god 
kompostering på et niveau, så 

alle kan være med. Til have-
elskeren, der vil gøre noget 
godt for sin have samt have 
mere indsigt i, hvordan man 
laver en god kompost.

63.54
Dyrk din by 
Turbine, 2016. 220 s
Præsentation af en række 
grønne initiativer og byhaver i 
København. Med madopskrif-
ter der tager udgangspunkt i 
de dyrkede råvarer.

63.54
Robild, Eva
Dyrk frugt og grønt på lidt 
plads 

Nyt Nordisk Forlag, 2016. 95 s
Idéer til, hvordan man dyrker 
grøntsager, frugt, bær og 
krydderurter på lidt plads f. 
eks. i krukker eller drivhus. 
Med afsnit om anvendelse af 
blomster og ukrudt i maden.

63.56
Ewald, Nina
Design din have med farver 
Nice, 2016. 128 s
Om farvernes rolle i haven. 
Introduktion til farvelære samt 
hvordan planter og blomsters 

farver kan spille med bygnin-
ger, mure og møbler og skabe 
harmoni i haven.

63.56
Neal, Nellie
Farver i haven året rundt 
Turbine, 2016. 192 s
Inspiration til havedesign og 
plantevalg, der giver farver i 
haven hele året. Med plante-
fortegnelse over farvegivende 
træer, buske og stauder.

63.59
Indret med blomster 
Turbine, 2016. 143 s
Inspiration til hvordan blom-
ster kan bruges i indretningen 
af boligen samt ved borddæk-
ningen. Vejledning i hvordan 
man binder blomster og 
hvordan vaser og opsatser kan 
indgå i indretningen.

63.59
Rosenmeier, Renate
Naturpynt dit hjem 
Klynggaard, 2016. 216 s
Ved at følge årets gang præ-
senteres måder at bruge ting 
fra naturen i både traditionelle 
og nytænkte dekorationer. 
Om indsamling, tørring, 
opsætning og sammensæt-
ning af naturmaterialerne.

Mad & ernæring 

61.38
Hormonel harmoni 
People'sPress, 2016. 183 s
Introduktion til hormonerens 
verden. Indeholder "hormon-
tests", som hjælp dig med at 
finde ud af, hvor din ubalance 
ligger og guider dig til hormo-
nel balance. Med opskrifter.

64.1
Buffet 
Exlibris Media, 2016. 140 s
Middelhavsinspirerede buffet-
retter til flere.
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64.1
Fleming, Caroline
Det bedste fra mit eget køkken 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 172 s
80 nemme og sunde opskrif-
ter fra Caroline Flemmings 
eget køkken til alle tidspunk-
ter på dagen: morgenmad, lidt 
men godt, salater, aftensmad 
og desserter.

64.1
Lahme, Anne-Sophie
Køkkenterapi 
Gyldendal, 2016. 204 s
Inspirerende kogebog fyldt 
med farverige retter til de 
travle madglade, der gerne vil 
lave deres egen mad fra grun-
den i en fart.

64.1
Naturkogebogen 
Turbine, 2016. 137 s
Om de bær, planter og svampe 
man finder i naturen, og som 
gratis kan bruges til at eksperi-
mentere i køkkenet med.

64.1
Sund appetit 
Politiken, 2016. 183 s
Kogebog med opskrifter til 
hverdagsmad med sæsonens 
råvarer.

64.101
Det daglige brød 
Bibelselskabet, 2015. 155 s
Essays om vidt forskellige 
møder mellem mad og tro, 
næring og nydelse, vin og spi-
ritualitet og brød og krop.

64.14
Østerby Jensen, Xenia
Sødt, sundere, syndigt 
FADL, 2016. 245 s
Opskrifter på desserter, 
kager, fromager, is og andre 
søde sager, hvor man i stedet 
for mel og sukker anvender 
specialprodukter som bl.a. chi-
afrø, fiberHUSK, mandelmel 
og profiber.

64.17
Reynaud, Stéphane
Gourmet hotdogs på fransk 
Turbine, 2016. 142 s
60 franske fortolkninger af 
den klassiske hotdog. Alle 
hotdogs i bogen er katego-
riseret efter finthakket eller 
grovhakket pølse, hvorefter 
opskrifterne er inddelt efter 
den enkelte pølsetype. Det 
hele afsluttes med et afsnit, 
der beskriver dressinger, pøl-
sebrød, pommes frites samt 
salater.

Sy og strik

64.61
Sy nederdele 
Turbine, 2015. 183 s
Bog med opskrifter på ti for-
skellige nederdele som kan 
syes i størrelse 34-54.

64.61
Systuen 
Turbine, 2016. 111 s
32 syopskrifter på bl.a. for-
klæde, sleeve til computeren, 
hagesmæk, sengetøj og sut-
tesnor. Bagerst i bogen er der 
angivet, hvilke materialer og 
redskaber, der skal anvendes 
for at fremstille tingene, og 

der er en guide til bogens 
syvejledninger.

64.64
Frederiksen, Louise
To pinde og en snor 
Politiken, 2016. 148 s
Strikkeopskrifter til både piger 
og drenge. Her er ting til de 
helt nyfødte, til tumlingerne 
og de lidt større børn - fra 
inderst til yderst.

64.64
Hannibal, Katrine
Yndlingsstrik 1 
Turbine, 2016. 60 s
9 skønne sweatre med nordisk 
islæt til kvinder.
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64.64
Isager, Helga
Amimono - room 606 
Isager, 2015. 80 s
Inspirationen til de 11 strikke-
opskrifter er hentet i 1960'er-
nes mættede farver, grafiske 
tekstiler og enkle silhouetter. 
Fotograferet i Arne Jacobsens 
originale suite, room 606, på 
Radisson Blu Royal Hotel.

64.64
Ventzel, Anne
Nordisk strejf 
Kristensen & Ko, 2016. 46 s
Strikkeopskrifter på seks trø-
jer, en cardigan og en vest til 
de 1-4-årige. Tøjet er fortrinsvis 
strikket i naturmaterialer og 
stilen er nordisk.

64.65
Spedsbjerg, Stine
Luffer og puffer 
Turbine, 2016. 168 s
Efter en introduktion til 
begyndere følger 29 opskrif-
ter på finurlige og praktiske 
ting. Opskrifterne varierer i 
sværhedsgrader, og alle er vist 
med et foto af det færdige 
arbejde. Mellem opskrifterne 
er der nyttige tips, og idéer til 
variation af arbejdet.

64.665
Clayton, Marie
Den store quiltebog 
Turbine, 2016. 304 s
Teknikbog til alle quiltere.

Hobby & fritid

15.2
Genopfind dit liv 
Atelier, 2015. 217 s
En guide til kommende pen-
sionister om seniorlivet med 
praktiske råd, inspiration, 
spørgsmål, svar, og med sær-
lig fokus på de psykologiske 
aspekter ved det, at blive 
ældre.

62.386
Juniper, Adam
Den komplette guide til dro-
ner 

Turbine, 2015. 144 s
Med denne guide kan du hur-
tigt blive en erfaren pilot og 
i stand til at vælge eller selv 
bygge den drone, der passer 
til dig.

63.8
Biavl 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 279 s
Grundbog for såvel nye som 
lidt mere erfarne biavlere.

76.8
Dalbøge, Tina
Personlige pengegaver 
Turbine, 2016. 127 s
Illustrerede trin-for-trin anvis-
ninger på hvordan man laver 
en personlig pengegave, hvor 
pengene er integreret i gen-
stande, der passer til f.eks. 
danseren, fodboldentusiasten, 
konfirmanden eller fødselaren.

76.8
Martyn, Stephanie
3D-origami 
Billesø & Baltzer, 2016. 110 s
Vejledninger og trin-for-trin-fo-
tos til bygning af små skulptu-
rer af foldede origami-vinkler. 
Modellerne er hovedsageligt 
dyr.

79.32
Lord, Kerry
Edwards menageri - fugle 
Turbine, 2016. 127 s
40 hækleopskrifter på 
fugle som Duen Celine, 
Kanariefuglen Ernst, Tukanen 
Magda, og Isfuglen Ben. 
Med gennemgang af værk-
tøj, materialer og størrelser. 
Opskrifterne er opdelt i tre 
niveauer efter sværhedsgrad.
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79.982
Casting & strategy 
Wide Open Outdoor Film, 2016. 
1 dvd

Guide til et meget mere effek-
tivt fiskeri efter laks og havør-
red med tohånds fluestang.

Sport

79.601
Ebbesen, Eskild
Træn som en vinder 
Politiken, 2016. 226 s
Den tredobbelte 
OL-guldvinder i roning og iron-
man guider til, hvordan man 
kan træne optimalt med den 
tid, energi og økonomi der er 
til rådighed. Suppleret med 
et 24 timers konditionstræ-
ningsprogram til triatlon eller 
enkeltdiscipliner som løb, cyk-
ling, svømning og roning.

79.66
Bech, Rasmus Møller
Michael Valgren 
Turbine, 2016. 309 s
Følg Michael Valgrens (f. 1992) 
liv som professionel cykelryt-
ter gennem 2015-sæsonen. Fra 
første løb i Dubai, over forårs-
klassikere, sommerens Tour og 
til efterårets VM, skildres det 
hårde liv som cykelrytter.

79.71
Gerrard, Steven
Min historie 
People'sPress, 2016. 468 s
Liverpool-fodboldspilleren 
Steven Gerrard (f. 1980) 
beretter om sin fodboldkar-
riere, bl.a. Champions League-
triumfen i 2005, VM i Brasilien 
i 2014 og ikke mindst Premier 
League-sæsonen i 2013-2014, 
hvor Liverpool var snublende 
nær på at vinde det engelske 
mesterskab.

Krop & behandling

61.54
Alternativ smertebehandling 
Billesø & Baltzer, 2016. 128 s
100 behandlinger af 25 almin-
delige lidelser : konventionel 
medicin, traditionel kinesisk 

medicin, homøopati, urteme-
dicin.

79.53
Bruun, Louise
Fri af stress med yoga 
Gyldendal, 2016. 186 s
Bogen hjælper bl.a. stressram-
te til at opnå større harmoni 
gennem brug af yoga.

Historie

94.42
Berlin og den kolde krig 
Langelands Museum, 2015. 199 s
I tekst og billeder fortælles om 
Berlin under den kolde krig 
og om forskellige danskeres 
besøg i den delte by.

94.42
Floryan, Jan Jakob
Muren der faldt 
Syddansk Universitetsforlag, 
2016. 286 s

Berlin-murens historie 1961-
1989-1990.

96.6
Efter 1864 
Syddansk Universitetsforlag, 
2016. 294 s

Om hvordan krigsåret 1864 
prægede udviklingen på kort 
og langt sigt.

97.932
Dobbs, Michael
Sovjetunionens fald 
Information, 2016. 539 s
Baseret på forfatterens egne 
oplevelser som amerikansk 
korrospondent i Østeuropa, 
interviews samt tidligere hem-
meligholdte dokumenter gen-
nemgås processen der førte 
til Sovjetunionens opløsning 
i 1991.
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97.973
Kurkov, Andrej
Den ukrainske dagbog 
Mr. East, 2016. 151 s
Forfatteren Andrej Kurkovs 
dagbogsoptagelser beskriver 
Maidanopstanden i Kiev 2014, 
som han oplevede den fra sin 
lejlighed, der ligger lige ved 
Maidanpladsen, der var ram-
men om de store demonstra-
tioner mod regeringen.

98.21
Rogan, Eugene
Osmannerrigets fald  
Kristeligt Dagblad, 2016. 587 s
Om første verdenskrig i 
Mellemøsten.

99.4 Jørgensen, Johannes 
Stefan
Bülow, Steffen
Johs 
Frihedsmuseets Venners Forlags 
Fond, 2015. 172 s

Om sabotøren Johannes 
Stefan Jørgensen der gik fra 
BOPA til Holger Danske og tog 
med alle midler kampen op 
mod tyskerne.

Apple & windows

19.625
Madum, John
Bogen om password 
Books on Demand, 2016. 83 s
Guide om hvordan man kan 
gøre brugen af passwords og 
adgangskoder til forskellige 
netsteder mere sikker.

19.639
Koch, Jørgen
Outlook 2016 
Libris, 2016. 95 s
På kontor, hjemme og på 
farten.

62.384
Hallengren, Karoline Matilde 
Esvold

Du skal bare trykke der 
Turbine, 2016. 299 s
Trin-for-trin introduktion til 
iPhones, computer og inter-
net. Med liste over definitio-
ner af diverse IT-ord.

62.384
Riegels, Daniel
iPhone-bogen 
Libris, 2015. 303 s
Den komplette guide til iOS 9.

65.3
Koch, Jørgen
Office 2016 og Office 365 
Libris, 2016. 325 s
Fælles funktioner i Office 
2016 ; Outlook ; Word ; Excel ; 
PowerPoint.

FILM

99 homes 
Scanbox Entertainment 
Denmark, 2016. 1 blu-ray 

Dennis Nash mister sit barn-
domshjem, da den økonomi-
ske krise for alvor kradser. 
Desperat begynder han at 
arbejde for den ejendoms-
mægler, der har stået for 
tvangsauktionen. Men jobbet 
splitter ham i to; på den ene 
side skammer han sig over at 
lukrere på andres ulykke, på 
den anden side tiltrækkes han 
af det gode liv med masser af 
penge.
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Crimson Peak 
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2016.  
1 blu-ray 

Efter hendes forældre 
begge er døde under tragiske 
omstændigheder, er den spi-
rende forfatter Edith splittet 
mellem kærligheden til sin 
barndomsven og en fristende 
mystisk fremmed. Hun prøver 
at undslippe spøgelserne fra 
fortiden og lader sig forføre 
af den fremmede, men havner 
i et mareridt på et gods med 
et hus fyldt med skrækkelige 
hemmeligheder og snart er 
Edith på flugt fra en uhyggelig 
skæbne.

Dope
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment, 2016. 1 dvd

Malcolm og hans to nør-
dede venner Jib og Dig bor i 
Inglewood, Los Angeles. En 
aften til en fødselsdagsfest 
ender de med at have tasken 
fuld af narko og det bliver ikke 
nemt at slippe af med det igen 
og samtidig overleve fejlta-
gelsen.

Everest 
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2016. 
1 dvd

I 1996 var den kommercielle 
bjergbestigning for alvor 
begyndt. Ekspeditioner fra 
alverdens lande står for foden 
af verdens højeste bjerg alle 
med et eneste erklæret mål. 
At nå toppen koste hvad det 
vil.

Grandma 
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2016. 
1 dvd

Den selvstændige, farverige 
mormor Elle er ikke på talefod 
med sin regelrette sagfører-
datter. Da Elle opsøges af sit 
purunge barnebarn Sage, der 
er blevet gravid og vil låne 
penge til en abort, bliver det 

starten på at de tre gene-
rationer mødes i en fælles 
forståelse.

Irrational man 
SF Film, 2016. 1 dvd
Abe Lucas, en selvdestruktiv 
men charmerende filosofi-
lektor står på kanten af et 
sammenbrud, da han møder 
den studerende Jill, der for en 
stund tiltrækkes af hans welt-
schmerz og bliver hans muse. 
Men Abe planlægger det per-
fekte mord og Jill er ikke en 
del af planen.

Louder than bombs 
SF Film, 2016. 1 dvd
Det skaber røre, da den 
afdøde krigsfotograf Isabelle 
Reeds billeder skal udstilles. 
Hendes mand og parrets to 
sønner er aldrig kommet sig 
over dødsfaldet, som officielt 
var en trafikulykke. Men i en 
artikel om fotoudstillingen for-
tælles det, at der var tale om 
selvmord.

The martian 
Fox-Paramount Home 
Entertainment, 2016. 1 dvd

En astronaut, der også er 
uddannet botaniker, efter-
lades som formodet død på 
Mars, da en ekspedition fra 
USA må vende raketten mod 
Jorden fordi en sandstorm tru-
er. Han må nu forsøge at over-
leve som den første mand på 
Mars, og håbe på en mulighed 
for kontakt med Jorden og en 
redningsaktion, der måske kan 
bringe ham hjem til Jorden.
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People, places, things 
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2016. 
1 dvd

Will Henry afslører på sine tvil-
lingepigers 5-års fødselsdag, 
at konen Charlie har fundet 
en anden og vil skilles. Et år 
efter får han et forhold til en 
af sine studerendes mor, men 
skønt Charlie vil giftes med sin 
nye elsker, har Will og Charlie 
stadig følelser for hinanden, 
og Will må træffe et valg for 
fremtiden.

Return to sender 
Scanbox Entertainment 
Denmark, 2016. 1 blu-ray 

Miranda lever et stilfærdigt 
liv med arbejde og veninder, 
men alt ændres da hun bru-
talt voldtages i sit eget hjem. 
Gerningsmanden bliver hurtigt 

pågrebet, men den traumati-
serede Miranda kan ikke finde 
ro og begynder at skrive til sin 
gerningsmand i fængslet.

Ricki and The Flash 
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2016. 
1 dvd

Ricki har for mange år siden 
vendt mand og børn ryggen 
for at leve livet som rocksan-
ger. Nu kaldes hun hjem, da 
datteren er blevet forladt 
af manden og har en svær 
depression.

Sicario 
Nordisk Film, 2016. 1 blu-ray 
Under en aktion i Arizona 
finder FBI's kidnapningshold 
et hus fyldt med lig, som er 
knyttet til narkokartellerne i 
Mexico, og den idealistiske 

agent Kate Macer bliver invol-
veret i en jagt på bagmænd 
hvor det er svært at skelne 
fjender fra venner.

Spectre 
SF Film, 2016. 1 dvd
Da agent 007 modtager en 
mystisk besked fra afdøde 
M bliver det startskuddet 
til en dødsensfarlig jagt på 
Bonds ærkefjende - den hem-
melighedsfulde Blofeld og 
hans magtfulde organisation 
SPECTRE.

Tangerine 
Another World Entertainment, 
2016. 1 dvd

Transvestitten Sin-Dee er lige 
løsladt fra fængsel, da hun fra 
veninden Alexandra erfarer, 
at hendes kæreste, små-
svindleren Chester har skiftet 
hende ud med luderen Dinah. 
Forræderiet er dobbelt, fordi 
Dinah er en 'rigtig' pige! Sin-
Dee starter et temperaments-
fyldt hævntogt.

Truth 
Scanbox Entertainment 
Denmark, 2016. 1 dvd

Baseret på en sand historie 
om nyhedsprogrammet "60 
minutes", der midt under den 
amerikanske valgkamp i 2004 
opsporer omfattende huller i 
præsidentens militærpapirer. 
Afsløringen vil påvirke det 
kommende valg, men snart 
udsættes journalister for en 
regulær heksejagt og der sås 
tvivl om papirernes autenti-
citet.
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SPIL

Assassin's creed chronicles 
Ubisoft, 2016. PS4 
Platformspil. Tag hovedrollen 
som tre forskellige snigmorde-
re i det historiske Kina, Indien 
eller Rusland og begiv dig på 
farlige hævnmissioner bevæb-
net med kampsportsvåben og 
gode evner til at bevæge dig 
forbi fjenden uden at blive set.

Dark souls III 
Bandai Namco Entertainment 
Europe, 2016. PS4

Actionspil. Rollespil. Træd 
ind i en mørk og voldelig fan-
tasyverden og bekæmp de 
frygtindgydende bosser, som 
udgør Lords of Cinders. Du 
råder over et fedt våbenar-
senal og en kraftfuld magi, 
men husk at holde øje med 
dine energi-, magi- og udhol-

denheds-målere, ellers får du 
en hurtig og smertefuld død. 
Multiplayer kræver personligt 
Plus-abonnement.

Far cry primal 
Ubisoft, 2016. PS4
Actionspil. Du befinder dig i 
ældre stenalder for 12.000 år 
siden. Stedet er den frodige 
Oros-dal, og du er jægeren 
Takkar. Alene og ubevæbnet 
skal du overleve blandt rovdyr 
og fjendtlige stammefolk. 
Efterhånden lærer du at lave 
våben og tæmme dyr, som 
kan hjælpe dig i kamp. Dit mål 
er at lede Wenja-stammen og 
nedkæmpe kannibalstammen 
Udam.

Tom Clancy's The Division 
Ubisoft, 2016. PS4
Shooter. Vi er på Manhattan 
i New York, hvor en dødelig 
epidemi har efterladt storbyen 
på randen af hungersnød og 
borgerkrig. Du er agent for 
den sidste fungerende myn-
dighed, The Division. Opgaven 
er klar: bekæmp de mange 
bander og afslør hemmelighe-
den bag den dødelige virus. 
Multiplayer kræver personligt 
Plus-abonnement.

UFC 2 
EA, 2016. PS4
Ultimate fighting-spil. Kæmp 
med eller mod superstjerner 
som Ronda Rousey og Conor 
McGregor fra UFC eller byg din 
helt egen UFC-kæmper ved at 
vælge udseende og stilart. Se 
hvor langt din egen kæmper 
kan komme op af rangstigen 
eller vælg en af de helt store 
profiler og kæmp mod de 
bedste.

Zombi 
Ubisoft, 2016. PS4
Shooter. First person survival 
horror. Du er en af de sidste 
overlevende i London, hvor 
kødædende zombier hærger 
i gaderne. For at overleve 
zombi-apokalypsen, skal du 
indsamle forskellige brugbare 
våben og redskaber. På dit 
kort kan du se, hvor der er 
interessante steder at opsøge, 
som måske kan hjælpe dig 
videre. Men pas på - for mens 
du studerer kortet, er du et 
let bytte.
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