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BØGER

Danske romaner

Bartholdy, Birgitte
Vildfarelser 
Turbine, 2016. 471 s
Journalisten Sofus voksede 
op i et kollektiv i 1970'erne og 
1980'erne og hans mor døde 
da han var seks år. Han forsø-
ger i årevis at udrede omstæn-
dighederne omkring hendes 
gådefulde død som ingen vil 
tale om.

Basse, Kim
Det halve menneske 
mellemgaard, 2016. 293 s
Lars, der er uddannet arkitekt 
og venter barn med kære-
sten, har en hård opvækst i 
et belastet område i Århus 
med i bagagen. Da han vender 

tilbage til sit gamle kvarter, 
genoplives fortiden - en fortid 
præget af vold, sex, kriminali-
tet, stoffer og alkohol.

Brask, Morten
Ofrene 
Politiken, 2016. 280 s
En ung jurist voldtages og 
kæresten føler med hende, 
men forholdet lider et knæk. 
Før var det ren forelskelse og 
nu handler det om krænkelse 
og magtesløshed.

Dalsgaard, Christian
Svin 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 415 s
Om brødrene Claus og Helge, 
der vælger hver deres vej i 
livet. Da Helge stikker af hjem-
mefra, skilles de to brødres 
veje. Henover de næste 40 
år opbygger Claus en stor 
svinebesætning, stifter familie 
og lever et kristent liv, mens 
Helge lever en forhutlet tilvæ-
relse præget af kriminalitet og 
misbrug.

Kristensen, Lis Vibeke
Fuga 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 172 s
3. del af: Den kloge jomfru 

Nanna er omkring 70 og ven-
der tilbage til det Bretagne, 
hun forlod for år tilbage. 
Hendes gamle hotel er sat til 
salg, og hendes ven er blevet 
alkoholiker. Hvad skal hun 
egentlig stille op med det 
hele? 

Leine, Kim
De søvnløse 
Gyldendal, 2016. 300 s
Året er 2025 og krigen raser 
i Europa. I Tasiilaq - en lille 
østgrønlandsk bygd - følger vi 
et sommerdøgn på bygdens 
sygehus med dets op- og 
nedture, menneskeskæbner 
og den allestedsnærværende 
smukke, men barske natur.

Monrad Møller, Jon
Din mor elskede Paris 
People'sPress, 2016. 298 s
Langsomt dykker den iden-
titetssøgende Henrik ned i 
sin families historie. Hvorfor 
har penge aldrig været et 
problem, og hvorfor har han 
aldrig drevet sit liv til mere 
end at hænge ud på Olriks 
cafe sammen med de skæve 
eksistenser? 

Rasmussen, Gorm H.
Girafhuset 
Rosinante, 2016. 317 s
Da faderen dør rydder Daniel 
og søsteren op i barndoms-
hjemmet "Girafhuset" i 
Hasseris i Aalborg. Daniel, som 
er forfatter, beslutter sig for at 
skrive "Forsvindingsskoven", 
hans egen historie om den 
tyranniske og voldelige fader.

Schmidt, Aase
Et døgn på jorden 
Jensen & Dalgaard, 2016. 124 s
Den 75-årige Rigmor er døen-
de, og hun beder fortælleren 
om at give hende et døgn. I 
løbet af dette døgn tager hun, 
i sit sommerhus ved havet, 
afsked med sit liv og sine 
drømme og sorger.
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Shakoor, Karin
Russerunge 
Egolibris, 2016. 318 s
Kajsa vokser op på Bornholm 
og lever livet med alle sanser 
pivåbne. Men fortielser og 
halve hentydninger gør, at 
hun føler sig fejlbehæftet. 
Hvad er det for en dunkel 
hemmelighed, som hviler over 
hendes liv? 

Stoltz, Kristina
Som om 
Rosinante, 2016. 245 s
Fanny vågner en morgen 
bælgøjet. Hendes ægteskab er 
i krise og hun har mistet orien-
teringen i sit liv. En fortælling 
om skilsmisse, kærlighed og 
de tråde ens barndom trækker 
til voksenlivet.

Thorup, Kirsten
Erindring om kærligheden 
Gyldendal, 2016. 461 s
Tara og Siri er mor og datter 
og har et konfliktfyldt forhold. 
Tara er ikke den ideelle mor, 
og Siri flytter hjemmefra alle-
rede som 15-årig og kommer 
først som voksen kunstner 
overens med sin mor.

Tind, Eva
Astas skygge 
Gyldendal, 2016. 293 s
I forskellige spor, tid og stem-
mer portrætteres den danske 
stumfilmdronning Asta Nielsen 
af kunstneren Eva Tind.

Weitze, Charlotte
Den afskyelige 
Samleren, 2016. 317 s
I en ikke så fjern fremtid, truet 
af klimaforandringer møder 
22-årige Heidi Kenneth, som 
er abnormt høj og døjer med 
øget svedproduktion. De for-
elsker sig og flytter på landet 
for at blive co2-neutrale og 
selvforsynende, men spørgs-
målet er hvor langt mennesket 
vil gå for at redde sig selv eller 
verden.

Zola Christensen, Robert
Larverne, Ansaldo og  
krydderihandlerens søn 

Gyldendal, 2016. 125 s
Virkeligheden er i opløsning i 
1749. Smitten hærger i Europa 
og mærkelige dyr trænger sig 
på fra dybet i minen. Hvad er 
årsagen, og hvad kan gøres, 
for at alt igen får en naturlig 
forklaring? 

Digte

Diemer, Sofie
Lol-lita 
Gyldendal, 2016. 76 s
Langdigt i 2 dele om en ung, 
søgende kvinde, der plages 
af liderlighed, løse forhold og 
retningsløshed.

Erdem, Adil
Vilde sandheder 
CDR-Forlag, 2016. 64 s
Digte om livet som nydansker 
og beretninger fra livet i krig.

Laugesen, Peter
Brev til en maler 
Gyldendal, 2016. 136 s
Digte om kunstens væsen og 
det levede liv skrevet i en sam-
mensat stil. 

Lind, Cecilie
Scarykost 
OVBIDAT, 2016. 181 s
Digte om ung kvinde med 
bulimi.

Tafdrup, Pia
Lugten af sne 
Gyldendal, 2016. 141 s
Sanselige digte, der under-
søger hvordan lugtesansen 
forbinder os med andre men-
nesker i en foranderlig verden.
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Nordiske romaner

Auður Ava Ólafsdóttir
Svaner bliver ikke skilt 
Batzer & Co, 2016. 338 s
Elleve års ægteskab med et 
bare slut, da Floke fortæller, at 
han er homoseksuel. Maria må 
nu med hjælp fra den under-
lige underbo, Perla, hanke op 
i sig selv.

Kjærstad, Jan
Slægters gang 
Samleren, 2016. 602 s
Gennem slægten Bohre og 
især dens stærke kvinder for-
tælles historien om det norske 
samfund i det 20. århundrede. 
Med kvindebevidstgørelsen 
som omdrejningspunkt skil-
dres de politiske, kulturelle og 
videnskabelige strømninger 
som på forskellig måde påvir-

kede og inddrog familiemed-
lemmerne.

Lunde, Maja
Biernes historie 
Rosinante, 2016. 473 s
Bier betyder alt for den engel-
ske frøhandler William i 1852, 
for den amerikanske biavler 
George i 2007 og for den kine-
siske håndbestøver Tao i 2098 
og for deres familieliv.

Uri, Helene
Fordi jeg elsker dig 
Klim, 2016. 169 s
Den generte 1.g'er Elin har 
aldrig haft en kæreste. Da 
hun møder den to år ældre 
Frederik føler hun sig som ver-
dens heldigste pige. Lige indtil 
han slår hende første gang.

Udenlandske romaner

Anglada, Maria Àngels
Violinen fra Auschwitz 
Turbine, 2016. 131 s
Den jødiske instrumentmager 
Daniel fra Krakow interne-
res under 2.verdenskrig i 
Dreiflüsselejren, en lille kz-lejr 
ved Passau. Han bliver udtaget 
til at bygge en violin, da lejr-

kommandanten opdager hans 
evner og undgår således den 
visse død i Auschwitz.

Baronsky, Eva
De sovendes land 
Hovedland, 2016. 159 s
Da 91-årige tyske Wilhelmine 
brækker ryggen, ansæt-
tes 23-årige Jelisaveta til 
at passe hende. Forholdet 
mellem de to kvinder er fint, 
indtil Wilhelmine opdager, at 
Jelisaveta er russisk og det 
udløser en skyttegravskrig 
mellem dem. Wilhelmine 
har siden anden verdenskrig 
næret et dybtfølt had til rus-
serne og båret på en mørk 
hemmelighed.

Baulenas, Lluís-Anton
Mussolinis næse 
Turbine, 2016. 356 s
Berta Panatis får i 1920'ernes 
Spanien til opgave at dræbe 
general Primo de Rivera. I en 
lille landsby i Pyrenæerne ven-
ter hun tålmodigt på et kryp-
teret telegram med nærmere 
instrukser, men årene går og 
telegrammet kommer ikke.

Buwalda, Peter
Bonita Avenue 
People'sPress, 2016. 482 s
Familiesaga over 20 år om 
familien Sigerius der tilsynela-
dende lever det perfekte liv. I 
centrum står matematikpro-
fessor og judomester Siem. Da 
han opdager, at steddatteren 
muligvis optræder på den 
pornohjemmeside, som han 
benytter, begynder facaden at 
krakelere.

Clegg, Bill
Har du selv haft en familie 
Gyldendal, 2016. 314 s
Junes datter Lolly skal giftes, 
men natten inden brylluppet 
eksploderer hendes gamle 
gaskomfur, og hele familien 
undtagen June bliver dræbt. 
Vi følger June i flugten fra 
den lille by i Connecticut og 
sorgen. Foruden June møder 
man en række andre personer 
med forskellige relationer til 
de afdøde.
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Didierlaurent, Jean-Paul
Læseren i morgentoget 
Politiken, 2016. 156 s
Guylain læser hver morgen 
sider højt fra bøger i morgen-
toget på vej til arbejde. En dag 
får han fat i en ung kvindes 
dagbog og en stor historie 
udfolder sig for ham.

Hansen, Dörte
Kirsebærlandet
Rosinante, 2016. 295 s
Enspænderen Vera har haft en 
omtumlet barndom og plud-
selig står niecen Anne og har 
brug for husly. De to prøver at 
skabe et liv sammen.

Haruf, Kent
Vores sjæle om natten 
Rosinante, 2016. 186 s
Den 70-årige Addie Moore bor 
alene og har svært ved at fal-
de i søvn. En aften i maj aflæg-
ger hun sin nabo, enkeman-
den Louis, et uventet besøg. 
Dagen efter pakker Louis sin 
pyjamas og tandbørste.

Hickam, Homer H.
Med Albert på bagsædet 
HarperCollins Nordic, 2016. 383 s
Humoristisk familieepos. Et 
ungt ægtepar rejser på tværs 
af USA med en alligator på 
bagsædet og opdager under-
vejs en del om sig selv og 
hinanden.

Hofstede, Bregje
Himlen over Paris 
Tiderne Skifter, 2016. 254 s
Olivier underviser i kunsthisto-
rie på et universitet i Paris og 
lever et liv i forholdsvis faste, 
forudsigelige rammer. En ung 
hollandsk studerende minder 
i høj grad om Oliviers ung-
domskæreste Mathilde. Olivier 
forsøger at undgå Sofie, men 
drages ubehjælpsomt mod 
minderne og det der var.

Hurley, Andrew Michael
Ensomheden 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 334 s
Som børn oplever Smith og 
hans stumme bror i 1970'erne 
uforklarlige og mystiske ting 
på Lancashires kyst. Smith ser 
nu tilbage og prøver at huske, 
hvad der skete. Var det mirak-
ler eller overgreb?

Jacob, Mira
Søvngængerens guide  
til at danse 

People'sPress, 2016. 523 s
Familien Eapen kom til USA 
fra Indien for ca. 30 år siden, 
og faren er nu en respekteret 
hjernekirurg. Da han begynder 
at opføre sig mærkeligt, rejser 
datteren hjem og konfronte-
res med familiens historie.

Khemiri, Jonas Hassen
Alt det jeg ikke husker 
Gyldendal, 2016. 333 s
Hvem var Samuel og hvorfor 
døde han? To spørgsmål en 
forfatter forsøger at finde svar 
på ved at interviewe blandt 
andet Samuels ven og kære-
ste, der begge har vidt forskel-
lige erindringer om ham.

Lenz, Siegfried
Dykkeren 
Hovedland, 2016. 172 s
Dykkeren Hinrich har svært 
ved at få arbejde i efterkrigs-
tidens Hamburg. Han forfal-
sker derfor fødedatoen i sin 
dykkerbog og får arbejde, 
men må leve med frygten for 
afsløring.

Stratton, Allan
Hundene 
Turbine, 2016. 284 s
Cameron har en fornemmelse 
af, at nogen holder øje med 
ham, mens han sover. Hans 
mor siger, at han har en livlig 
fantasi, og at hans fortid har 
skadet ham. Men hvad er fan-
tasi og hvad er virkelighed? Og 
hvem er det rigtige monster? 

Vigan, Delphine de
Baseret på en sand historie 
People'sPress, 2016. 314 s
Forfatteren har skrevet en 
bog, der har givet hende inter-
national succes. Men al virak-
ken efterlader hende sårbar 
og desperat og hun er derfor 
et let offer, da hun møder den 
mystiske og manipulerende 
kvinde L, der hurtigt bliver en 
meget stor del af hendes liv. 
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Waldman, Adelle
Nathaniel P's affærer 
C&K, 2016. 270 s
Nate er en ung, upcoming 
forfatter i New York. Hans 
observationer og vurderinger 
af venner, kærester og ex-
kærester blandes med følelser 
til mere uklare opfattelser, der 
blokerer for den kærlighed, 
han søger. Måske er han heller 
ikke helt ærlig, hverken over 
for sig selv eller andre.

Werfel, Franz
Et brev fra en kvinde 
Hovedland, 2016. 129 s
Da den den rige østrigske 
embedsmand Leonidas får et 
brev fra sin tidligere jødiske 
kæreste, sætter det en kæde 
af begivenheder i gang. De 
tvinger ham til, at forholde 
sig til sit ægteskab og den 
voksende nazisme fra naboen 
Tyskland i 1936.

Willett, Marcia
Svanesang 
Cicero, 2016. 284 s
Tim bærer på en hemmelig-
hed og flytter til fredelige 
Dartmoor. Familien her tager 
imod ham som én af deres 
og udviser stor kærlighed, 

drama samt omsorg. Men de 
har også sine egne hemmelig-
heder.

Historiske romaner

Haller, Bent
Theben 
Knakken, 2016. 242 s
Genfortælling af antikkens 
myter om Theben, byen med 
de syv porte, og dens dramati-
ske og tragiske historie.

Williams, John
Augustus 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 379 s
Da Julius Cæsar myrdes i år 43 
f. kr. har han udpeget sin kun 
nittenårige nevø, Octavius, 
til sin efterfølger. Allerede på 
dagen står det klart, at kejser-

værdigheden er en tung skæb-
ne, han må bære. Williams 
lader os følge Augustus i hele 
hans fra del af et triumvirat til 
tiden som kejser.

Mest for kvinder

Forman, Gayle
Bare en dag 
Gyldendal, 2016. 338 s
Allyson er på den obligatoriske 
europarejse efter highschool. 
Hun møder den karismatiske 
Willem fra Holland og tilbrin-
ger en dag i Paris sammen 
med ham. En dag der kommer 
til at betyde meget og ændre 
alt. 

Hamberg, Emma
Forårsjagt 
Aronsen, 2016. 414 s
3. del af: Næste stop Rosengädda! 

Tessan driver sin restau-
rant i den lille svenske by 
Rosengädda og bor alene sam-
men med sin lille datter Marta 
og geden Bella. Hun er tilfreds 
med sit liv, men må indse at 
hun ikke kan drive restauran-
ten uden hjælp.

Hilderbrand, Elin
Den perfekte dag 
Gad, 2016. 362 s
Jennifer og Stuart skal giftes 
på den romantiske ferieø 
Nantucket. Jennifers afdøde 
mor har efterladt hende en 
manual med opskriften på det 
perfekte bryllup, men skanda-
ler og familiedramaer står i kø 
for at folde sig ud.

Jansson, Anna
Skæbnegudinden fra Salon 
d'Amour 

Turbine, 2016. 361 s
Angelika ejer "Salon 
d'Amour", hvor hun foruden 
at klippe landsbybeboernes 
hår, forsøger at bringe folk 
sammen. Men finder hun 
nogensinde selv kærligheden? 

Riley, Lucinda
Engletræet 
Cicero, 2016. 490 s
Greta Simpson har lidt af 
hukommelsestab i over tyve 
år. Da hun under et besøg på 
godset Marchmont Hall falder 
over en gammel gravsten, 
vækkes hendes hukommelse. 
Sammen med vennen David 
genskaber Greta sin fortid.
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Erotiske romaner 

Carmack, Cora
Som stjernerne står 
Lovebooks, 2016. 299 s
Losing it ; 1

Bliss er snart færdig med col-
lege og har styr på næsten alt. 
Da hun kaster sig ud one night 
stand, står pinlighederne i kø 
og hun møder den helt for-
kerte mand, som alligevel er 
fuldstændig perfekt.

Hindberg, Jeanett Veronica
Lolas lille sorte 
Turbine, 2016. 229 s
Lola er midt i tyverne, seksuelt 
uerfaren og lever et lidt far-
veløst liv. En aften møder hun 
en flot og velhavende mand, 
der tror hun er prostitueret. 
Beruset og betaget spiller Lola 
med, og pludselig ser hun sit 
liv forandre sig.

Olrik, Jakob
Natsværmer 
Politiken, 2016. 291 s
Erotisk roman om sex- og sam-
livseksperten Jakob, der bliver 
opsøgt af en ung kvinde, der 
vil betro sig til ham. Det hun 
fortæller ham, virker så dra-
gende på ham, at han forsæt-
ter med at mødes med hende, 
og udvikler en vild forelskelse 
i hende.

Science fiction  
& vampyr

Abercrombie, Joe
Før de bliver hængt 
Gyldendal, 2016. 682 s
Den første lov ; bind 2

Dark fantasy. Unionen er 
presset både fra nord og syd, 
der flyder blod i talrige slag 
og bitre fjender tilgives, men 
ikke før de er blevet hængt. 
Torturmester Glokta har 
rygende travlt, og magikeren 
Bayaz er på jagt efter magiens 
urkraft.

Andersen, Kristoffer Jacob
Blandt danske galakser 
Kandor, 2016. 224 s
Novellesamling med ni novel-
ler med humor, gys, fantasy 

og science fiction som fælles-
træk. Sumpmus skal bekæm-
pes med katte på en fremmed 
planet, kammeratskab i skole-
gården mod en fælles fjende, 
Poul som kæmper de godes 
sag for Gud og meget mere.

Harstad, Johan
Darlah 
Klim, 2016. 317 s
Et par år ude i fremtiden. 
NASA udskriver en konkur-
rence, hvor tre teenagere 
kan komme med en ekspe-
dition til månen. Men alt er 
ikke som det skal være på 
månen, og snart erstattes 
undren og glæde med skrig 
og død.

Strandberg, Mats
Færgen 
Modtryk, 2016. 473 s
På en færge, der sejler mel-
lem Sverige og Finland, er der 
høj stemning blandt de 1200 
feststemte gæster. Men der 
er to gæster ombord som 
har en voldsom trang til blod. 
Og da færgen er midt ude på 
Østersøen erstattes fest og 
alkohol med skrig og forsøg 
på at overlevelse.

Spænding

Bourne, Sam
Den tredje kvinde 
Jentas, 2016. 455 s
Journalisten Madison skal 
opklare sin søsters mord 
i en alternativ udgave af 
Californien hvor Kina er mili-
tært til stede.

Coben, Harlan
Den fremmede 
Gad, 2016. 332 s
Adam Price lever et alminde-
ligt liv i en forstad med sin 
kone og deres to drenge. En 
fremmed opsøger ham og 
afslører en stor hemmelighed, 
der får Adams ægteskab til at 
smuldre, og bringer hans eget 
og familiens liv i fare.
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Gilbers, Harald
Nat over Germania 
Mrs. Robinson, 2016. 471 s
Berlin, maj 1944. 
Maltrakterede kvindelig 
begynder at dukke op i Berlins 
gader. Den forhenværende 
kriminalkommissær Richard 
Oppenheimer, der er jøde, 
beordres til at bistå i opklarin-
gen. Mens Oppenheimer lang-
somt får noget af sin faglige 
stolthed tilbage, må han også 
overveje hvad nazisterne vil 
gøre med ham, hvis han opkla-
rer sagen.

Hart, John
Forlad os vor skyld 
Hr. Ferdinand, 2016. 495 s
Da kriminalassistent Elizabeth 
Black redder en ung pige fra 
fangenskab, dræbes der to 
mænd. Elizabeth anklages for 
drabene. Tidligere kriminalas-
sistent Adrian Wall løslades 
efter 13 års fangenskab. 
Sammen hives de to tidligere 
kolleger nu ind i en nervepir-
rende historie om synd og 
tilgivelse.

Higashino, Keigo
Den hengivne hr. X 
Modtryk, 2016. 307 s
En enlig mor dræber sin vol-
delige eksmand i selvforsvar. 
Hendes forelskede nabo bruger 
sine matematiske evner til at 
dække over mordet, og da poli-
tiet får hjælp af hans gamle stu-
diekammerat, bliver det en hjer-
nekamp mellem de to genier.

Le Carré, John
Natportieren 
Rosinante, 2016. 539 s
En tidligere elitesoldat rekrut-
teres fra sit job som hotelpor-
tier til at skaffe oplysninger 
om en stenrig forretnings-
mand, der mistænkes for 
våben- og narkotikahandel. 
Dermed starter et gigantisk 
dobbeltspil, hvor kærlighed 
spiller en afgørende rolle.

Miské, Karim
Arabisk jazz 
Rosinante, 2016. 325 s
Ahmed Taroudant lever et 
indesluttet liv med sine kri-
mier. Da hans smukke overbo, 
Laura, bliver brutalt myrdet, 
bliver han vækket - og småfor-
elsket i den kvindelige vicekri-
minalkommissær.

Parsons, Tony
Slagteren 
Rosinante, 2016. 301 s
Krimiserien med: Max Wolfe ; 2

Nytårsnat myrdes den vel-
havende familie Gatling. 
Eneste (måske) overlevende, 
er familiens 4-årige dreng 
Bradley, som er forsvundet. 
Mordvåbnet leder krimi-
nalkommissær Max Wolfe i 
retning af en 30 år gammel 
sag om "Slagteren". Kan 
Max opklare mordet og finde 
Bradley, inden det er for sent? 

Taylor, C. L.
Løgnen 
Jentas, 2016. 371 s
Emma mistede for fem år 
siden 2 veninder under frygte-
lige omstændigheder på ferie 
i Nepal. Nu gemmer hun sig 

fra fortiden, men den er i gang 
med at indhente hende.

Dansk spænding

Bertelsen, Iben
Fjernstyring 
Skriveforlaget, 2016. 341 s
København 2019. Den garvede 
politikommissær Leo Brix er 
blevet udpeget som ansvarlig 
for ikke at have stoppet et blo-
digt terrorangreb. Pludseligt 
dukker der materiale op der 
beviser hans uskyld og i stedet 
peger sporene mod et hem-
meligt kartel der med blodige 
midler vil gøre alt for at undgå 
at blive afsløret.

Døssing, Katja Vesselbo
Andre folks børn 
People'sPress, 2016. 276 s
Spændingsroman der handler 
om adoptionsbranchens grim-
me side. Om politisk magtspil, 
skæbnesvangre løgne og for-
ældre, der elsker deres børn, 
selvom de er fattige. Er inspi-
reret af virkelige hændelser.
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Ekberg, Anna
Den hemmelige kvinde 
Politiken, 2016. 398 s
Helene har mistet hukommel-
sen, men hvorfor flygtede hun 
for tre år siden fra sit liv i sus 
og dus, sin mand og sine to 
små børn? Er der hemmelighe-
der i selv de bedste familier? 

Jakob, Nis
Tigerbjerget 
Jakobs Press, 2016. 339 s
Den gamle lensgreve bliver 
kastet for tigrene i godsets 
zoo. Næsten alle personer 
med tilknytning til stedet har 
et motiv og har leget med 
tanken om drab. Der gemmer 
sig grusomme hemmeligheder 
bag godsets mure.

Lindholm, Mikael R.
Bundfald 
People's Press, 2016. 494 s
Malene er en mønsterbryder 
og har arbejdet sig væk fra 
en barndom fyldt med svigt. 
I sin fritid bruger Malene sine 
evner og sin position på at 
hjælpe De Brændte Børns 
Familie, der opsøger pædofile 
gerningsmænd. Men hvem 
bestemmer, hvilken straf de 
har fortjent? 

Schmidt, Palle
Fanden på væggen 
Calibat, 2016. 347 s
En gammel sag om et for-
svundet barn dukker op på 
et detektivbureaus bord i 
København, og konfronterer 
de hårdkogte privatdetektiver 
med deres egne dæmoner. 
Samtidig dukker der rygter op 
om en skummel bagmand der 
kaldes "Teufel". En rejse ind i 
mørkets hjerte er begyndt.

Söderhamn, Helle
Det gælder Louise 
mellemgaard, 2016. 177 s
I Boserup skov finder en mand 
liget af et barn. Det viser sig 
at være den lille Louise, der 
måneder forinden forsvandt 
fra sin barnevogn, da hun var i 
dagpleje. Vi følger Louises for-

ældre og dagplejeren Katrine 
i tiden op til Louises forsvin-
den, og langsomt afdækkes 
historien.

Thiele, Jan
Døden i den hvide by 
Rosenkilde & Bahnhof, 2016. 312 s
En Frants Hjejle-krimi ; 7

Da han tilsyneladende ikke 
længere er velset hos politiet, 
må Frants Hjejle tage job i en 
vinhandel. Han skal vande 
blomster for en kunde, men 
finder en raseret lejlighed 
inklusiv den brutalt myrdede 
kunde.

Winckler-Carlsen, Martin
Zarens guld 
EgoLibris, 2016. 429 s
2. del af: Det Revolutionære Råd

Journalisten Maja Moberg får 
et tip fra en døende kvinde 
om, at de guldreserver, den 
russiske zar Nikolaj den 2. 
smuglede ud under den rus-
siske revolution, blev udskibet 
fra Buenos Aires med det 
senere torpederede skoleskib 
København.

Nordisk spænding

Grebe, Camilla
Når isen brister 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 489 s
En ung kvinde findes halshug-
get i huset hos ejeren af en 
kæde tøjbutikker, men hvem 
er kvinden, og hvor er husets 
ejer? Sagen har måske forbin-
delse til en halshugning 10 år 
tidligere, men hvordan? 

Horst, Jørn Lier
Blindgyde 
Punktum, 2016. 430 s
Krimiserien med: William Wisting ; 6

Efterforskningslederen 
William Wisting er kommet 
under kritik for ikke at have 
løst en langvarig sag om en 
taxachaufførs forsvinden. Men 
et pludseligt tip genåbner den 
ellers henlagte sag, der impli-
cerer Wistings datters nye 
veninde.
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Persson, Leif G. W.
Bombemageren  
og hans kvinde 

Modtryk, 2016. 526 s
Krimi, hvor det svenske sik-
kerhedspoliti med Lisa Mattei 
som operativ chef får et tip 
fra engelske MI6 om en mulig 
terrortrussel fra en ung mand 
i en somalisk storfamilie i 
Sverige. Er det en reel trus-
sel, og kan et bombeangreb 
undgås? 

Biografier &  
erindringer 

49.5
Boman, Mogens
Amundsen kom først  
- til Sydpolen 

Skriveforlaget, 2016. 267 s
Om nordmanden Roald 
Amundsen og englænderen 
Robert Falcon Scott og deres 
kapløb til Sydpolen, som de 
nåede henholdsvis den 14. 
december 1911 og den 17. 
januar 1912.

99.4 Birkmann, Annette
Birkmann, Annette
Rejsen til mig 
Information, 2016. 214 s
Forfatterens (f. 1974) eksisten-

tielle udviklingshistorie om at 
sige farvel til karrieren til for-
del for at køre på motorcykel i 
Argentina.

99.4 Hemingway, Ernest
Michaëlis, Bo Tao
Hemingway 
Gyldendal, 2016. 358 s
Om Ernest Hemingways (1899-
1961) liv og forfatterskab - på 
godt og ondt.

99.4 Jacobsen, Jo
Chakravarty, Dorthe
Jo 
Gyldendal, 2016. 291 s
Om Jo Jacobsen (1884-1963), 
en pioner i dansk kvindehi-
storie som gik sine egne veje 
og agiterede for seksualop-
lysning, kvinderettigheder 
og spillede en væsentlig rolle 

for psykoanalysens indtog i 
Danmark.

99.4 Jensen, Birthe Kristine
Jensen, Birthe Kristine
Sangen har lysning 
Turbine, 2015. 164 s
Forfatterens beretning 
om hvordan det er at leve 
og dele hverdag med en 
hjerneskadet ægtefælle, 
om at være pårørende, om 
kærlighed og ensomhed, om 
ligeværdighed på trods af 
personlige forandringer og 
om de modsatrettede følel-
ser, som er ved at vælte de 
pårørende omkuld.

99.4 Lindgren, Astrid
Lindgren, Astrid
Krigsdagbøger 1939-1945 
Gyldendal, 2016. 360 s
Den svenske forfatter Astrid 
Lindgrens (1907-2002) person-
lige skildring af krigens gang 
både ude i verden og i Sverige, 
hvor man får et unikt indblik 
i dagligdagen i Lindgren-
familien.

99.4 McGuire, Brian Patrick
McGuire, Brian Patrick
Min amerikanske barndom 
Jensen & Dalgaard, 2016. 201 s
Den amerikanske historiepro-
fessor Brian Patrick McGuire 
(f. 1946) emigrerede til 
Danmark i 1971. Her fortæller 
han om sine forskellige per-
sonlige barndomsoplevelser 
fra USA i 1950'erne.

99.4 Mahmoud, Abdel Aziz
Mahmoud, Abdel Aziz
Hvor taler du flot dansk! 
Politiken, 2016. 197 s
Journalist og tidligere tv-vært 
Adel Aziz Mahmoud (f. 1983), 
der flygtede til Danmark med 
sin familie i 1984, beretter om 
sin integration i det danske 
samfund, og kaster lys over de 
mange paradokser, der findes 
i integrationsdebatten.
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99.4 Sørensen, Harriet Juline
Sørensen, Harriet Juline
Askebyen 
Kalland, 2015. 204 s
Harriet Juline Sørensen (f. 1931) 
beretter om sine oplevelser 
som ung i tiden op til og under 
2. verdenskrig i Finnmark i 
Nordnorge - det eneste sted 
i landet, som oplevede reelle 
kampe under krigen, og hvor 
beboerne blev tvangsevaku-
eret af den norske stat.

99.4 Villund, Hans
Villund, Hans
Engang var skibene af træ  
og et søkort var af papir 

Sejlerbøgerne, 2016. 213 s
Forfatterens personlige beret-
ninger om livet som fritids- og 
kapsejler igennem næsten 
70 år.

Fra virkelighedens 
verden

13.17
Kjær, Esben
Min usynlige søn 
Gyldendal, 2016. 206 s
Personlig fortælling om at gen-
finde meningen med livet efter 
sin 7-årige søns død af kræft, og 
om at leve med sorgen resten 
af livet. Ifølge forfatteren er 
sorgen en transformerende 
kraft, som følger én resten af 
livet, og som samfundet bør 
give meget mere plads.

34.31
Buch-Hansen, Hubert
Karteller 
Gyldendal Business, 2016. 267 s
Undersøgelse af, hvordan 
karteller fungerer, og hvilke 
konsekvenser karteller har på 
konkurrencen i erhvervslivet. 
Derudover redegøres for, 
hvordan karteller afsløres og 
straffes.

34.31
Strand, Frederik
Uopklaret 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 563 s
Om nogle af danmarkshi-
storiens mest gådefulde og 

uopklarede forbrydelser fra 
mordet i Finderup Lade i 
1286 over besættelsestidens 
Varulve-bevægelse til katastro-
febranden på Scandinavian 
Star i 1990.

34.38
Browder, Bill
Red notice 
Don Max, 2016. 379 s
Forretningsmanden Bill 
Browder fortæller om hvordan 
hans engagement i Rusland 
ændrer sig fra stræben efter 
profit til stræben efter retfær-
dighed, da han anklages for 
skattesvindel. Hans russiske 
advokat fængsles og tortu-
reres til døde, og Browder 
starter en kamp, der invol-
verer både USAs kongres og 
Europaparlamentet.

99.4 Kristensen, Victor
Kristensen, Lone
Victors valg 
People'sPress, 2016. 187 s
Lone Kristensen (f. 1963) 
beretter om sønnen Victor, 
der i løbet af nogle vanske-
lige teenage-år konverterer 
til islam og siden bliver 
Syrienskriger og dør som 
selvmordsbomber, og om den 

retning, hendes eget liv følge-
lig tager.

99.4 Livingstone, Caroline
Livingstone, Caroline
Nat i april 
People's Press, 2016. 185 s
En ung kvindes personlige 
beretning om at miste forstan-
den, overleve et selvmords-
forsøg og gå igennem flere 
psykiatriske indlæggelser.

99.4 Lopez, Eddy
838 dage i helvede 
Turbine, 2016. 174 s
En personlig beretning om 
tiden hvor Eddy Lopez sam-
men med sin styrmand og fire 
filippinske kollegaer var gids-
ler hos somaliske pirater, og 
om de psykiske belastninger 
gidseltagningen medførte.

Samfund & videnskab

32.3
Albrechtslund, Anders
Overvågning 
Aarhus Universitetsforlag, 2016. 
60 s

Om overvågning og dens for-
skellige aspekter i nutidens liv 
og kultur.
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32.26
Lippert, Søren
Bag magten 
Akademisk Forlag, 2016. 201 s
Beskrivelse af opbygningen 
af det politiske system i 
Danmark, og hvordan magten 
og den politiske kommunika-
tion håndteres. Om bl.a. for-
skellige politikertyper, parti-
kulturer, ministernes opgaver 
og manøvrering i store og små 
konflikter.

50.1
Andersen, Gregers
Grænseløshedens kultur 
Information, 2016. 185 s
Debatbog om klimakrisen 
og den økologiske krise jor-
dens befolkning står overfor. 
Præsentation af det paradoks 
at både kloden og menne-
skene er ved at brænde ud og 
kuren man har valgt, er mere 
fart og vækst, som netop er 
de samme ting, der ødelægger 
kloden og menneskene.

50.7
Historien om det hele 
People'sPress, 2016. 204 s
Syv fortællinger om videnska-
bens historiske forhold til det, 
der ligger udenfor den.

61.28
Den forudsigende hjerne 
HjerneForum, 2016. 80 s
Temahæfte om den nyeste 
hjerneforskning med bidrag af 
danske forskere.

64.7
Engmann Jensen, Karsten
Overskud!
Akademisk Forlag, 2016. 231 s
Hvordan man får råd til at leve 
det liv, man gerne vil leve. 
Hvad der er vigtigst, fritid eller 
økonomisk frihed. Og hvordan 
man kan spare penge og und-
gå økonomiske ærgrelser.

Personlig udvikling  
& psykologi

13.6
Malkin, Craig
Narcissisme 
Dansk Psykologisk Forlag, 2016. 
280 s

Om de forskellige afarter af 
narcissme med en analyse af 
hvorfor det både kan være 
sundt og usundt at være nar-
cissist. Gode råd til hvordan 
man kan styrke sit selvværd 
uden af blive offer for de 
negative aspekter ved narcis-
sismen.

15.2
Berger, Barbara
Find og følg dit indre kompas 
BeamTeam Books, 2016. 149 s
Om hvordan man finder egne 
løsninger til at navigere suc-
cesfuldt gennem livet ved at 
kigge indenad og lytte til sine 
egne fornemmelser, i stedet 
for altid at lade sig diktere sig 
af omverdenen.

15.2
Blyth, Lois
Den lille bog om lykke 
Borgen, 2016. 176 s
Kort introduktion med prakti-
ske øvelser til at nå lykken.

15.2
Fletcher, Melody
Sig ja til universet  
- og manifester den  
virkelighed, du ønsker 

Det Blå Hus, 2016. 304 s
En spirituelt orienteret guide 
til hvordan man manifesterer 

sine drømme, realiserer sit 
fulde potentiale og giver slip 
på uhensigtsmæssige ideer og 
holdepunkter.

15.2
Zachariae, Bobby
Nye vaner 
Rosinante, 2016.  
1 bog, 95 s. 2 cd'er

Syv visualiseringsøvelser til 
at lægge indgroede vaner 
om, med forklarende tekster, 
instruktioner og tjek-dig-selv-
skemaer.

30.1751
Kaszina, Annie
Elsker du en tyran 
Powerpress, 2016. 153 s
Råd til at komme ud af et 
skadeligt og psykisk voldeligt 
forhold. Forfatteren har selv 
levet 20 år i et psykisk volde-
ligt parforhold og arbejder i 
dag som coach med at hjælpe 
kvinder i samme situation.

61.36
Toftegård, Bjarne
Mindre stress - mere overskud 
Go'Bog, 2016. 138 s
Selvhjælpsbog om stress.
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Mest for kvinder

15.2
Jørgensen, Gitte
Når sjælen kalder 
Nyt Nordisk Forlag, 2016. 285 s
Selvhjælpsbog med tips til et 
lykkeligere liv. En selvstændig 
fortsættelse til Pippi power.

30.172
Lund, Pernille
Kvindeliv 
Hovedland, 2016. 142 s
35 små fortællinger, hvor 
kvindelivets små og store gen-
vordigheder bliver behandlet, 
fra udfordringerne ved at gå i 
stilethæle over menstruations-
bøvl til sorgen over at miste 
en livsledsager.

61.266
Gennemblødt
People'sPress, 2016. 163 s
Opgør med den skam, der i 
årtusinder har klæbet til men-
struation, og et omfattende 
indblik i menstruationens ver-
den. Om bl.a. free-bleeding, 
kønskamp, myter og men-
struation som kunst.

64.14
Trobeck, Matilde
Helsematilde 
Rosinante, 2016. 147 s
Inspiration til hvordan man 
motiverer sin træning, og 
laver sund og lækker mad.

Børn & forældre

13.17
Thomsen, Jens Henrik
Slip mig fri! 
Frydenlund, 2016. 94 s
Om hvordan børn og unge 
kan slippe af med separati-
onsangst og blive del af et 
normalt børneliv. Med øvelser, 
der trin for trin klæder barnet 
på til at blive angsten kvit.

13.2
Pigekonflikter 
Dansk Psykologisk Forlag, 2016. 
105 s

En gennemgang af pigers 
udvikling med fokus på rela-
tionsudvikling fra fødsel til 
pubertetsalder. Med bud på 
løsningsforslag til relationelle 
konflikter pigerne imellem.

37.2
Kraul, Marie
Opgiv ikke din teenager 
Nyt Nordisk Forlag, 2016. 175 s
Med eksempler, anvisninger 
og interviews belyses vigtighe-
den af at give sine teenagere 
pligter i hjemmet.

37.2
Rabalder i børnefamilien 
Dansk Psykologisk Forlag, 2016. 
213 s

Guide til konflikthåndtering i 
familien med udgangspunkt 
i metoden "low arousal", der 
er måde at forholde sig til 
konflikter og relationer. Med 
udgangspunkt i konkrete 
eksempler fra hverdagens små 
og store konflikter med børn 
gennemgås grundprincipperne 
i metoden.

37.2
Sensitive børn  
- fra sårbarhed til styrke 

Hans Reitzel, 2016. 279 s
Introducerer international 
forskning i sensitive børns 
styrke.

Rejser & oplevelser

41
Nielsen, Lis
Vandring i Europa 
Muusmann, 2016. 160 s
Her præsenteres ruter fra 
nordkap i nord til Santiagoen 
i syd.
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48.231
Meru 
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2016. 
1 dvd

Conrad Anker udfordrer 
sin mangeårige klatrekam-
merat Jimmy Chin og eleven 
Rinan Ozturk til at bestige 
verdens farligste bjerg Meru 
i Himalaya. I filmen følger 
man deres første mislykkede 
forsøg i 2008. Man får også 
indblik i de tre bjergbestigeres 
motivation for, trods ulykker 
og modstand, at gøre forsøget 
igen i 2011.

48.63
Christensen, Niels Erik
USA's nationalparker 
Danpress, 2016. 87 s
Om bl.a: Yellowstone National 
Park ; Grand Teton National 
Park ; Glacier National Park ; 
Grand Canyon National Park.

48.63
Grønne, Tore
På drømmenes afveje i USA 
Turbine, 2016. 207 s
Tore Grønnes (f. 1978) 
fortælling om sine rejser i 
USA, både alene og med sin 
kæreste, og for det meste på 

cykel. Han kommer tæt ind 
på amerikanere, der er vidt 
forskellige fra stat til stat og 
fortæller ham åbenhjertelig 
om deres liv.

48.86
Harritshøj, Rune Vitus
Turen går til Argentina & Chile 
Politiken, 2016. 192 s
Politikens rejsefører til 
Argentina og Chile.

64.9
Grøndahl, Anders
Norditalien for livsnydere 
Nyt Nordisk Forlag, 2016. 151 s
Beskrivelse og forslag til 
seværdigheder, restauran-
ter og overnatningssteder 
i Ligurien, Piemonte og 
Toscana. Samt hvilke veje og 
ruter, man skal vælge for at 

komme smukkest eller lettest 
mellem destinationerne.

55.9
Tvedt, Terje
Vand 
Don Max, 2016. 279 s
Rejsebeskrivelser fra hele 
verden som tilsammen beskri-
ver vands betydning gennem 
historien og fremtidsperspek-
tiverne. Med fokus på klima-
ændringer, magtkampe om 
vandleverancerne og nutidige 
og fremtidige vandprojekter.

Danmark rundt

46
Jensen, Arne Rudi
Cykle op ad åen 
Skriveforlaget, 2016. 193 s
Beretning om 10 cykelture 
langs 10 af Danmarks åer med 
vægt på historiske begivenhe-
der, seværdigheder og natur.

46.2
Hansen, Jørgen
501 steder i Danmark 
Legind, 2016. 329 s
Inddelt efter landsdele beskri-
ves lokaliteter i Danmark 
der er værd at besøge: 

Naturskønne områder, 
udsigtspunkter, skove, kyst-
områder, slotte, herregårde, 
museer, kirker, købstæder, 
fyrtårne og meget mere. Med 
landsdelskort med numre der 
refererer til de enkelte beskri-
velser.

46.3
Copenhagen
Frydenlund, 2016. 288 s
Fotobog om København med 
korte introduktioner til de 
store seværdigheder.

46.4 Bornholm
Sillehoved, Søren P.
Bornholm ad kyststierne 
William Dam, 2016. 112 s
En guide til Bornholms kyst-
stier, som er en vandresti øen 
rundt. I bogen præsenteres 
ruten i 10 etaper i urets ret-
ning. Undervejs beskrives ste-
dernes geologi, flora, fauna, 
erhvervshistorie, kirker, ruiner 
og andre bygninger, og der 
gives tips til afstikkere lidt 
længere ind på øen.
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Natur & dyr

63.672
Zvolsky, Norma
Retrieverskolen 
Atelier, 2016. 336 s
Retrieverne er populære 
familiehunde, men de er også 
effektive jagthunde med spe-
ciale i at apportere. Øvelser til 
denne træning af hunden for 
jægere eller hundesportsfolk.

Gør det selv

58.83
Naturlige fuglehuse 
Turbine, 2016. 128 s
Om hvordan man bygger 
fuglehuse, der er tilpasset de 
enkelte arter og efterligner 
fuglenes egne byggerier for i 
højere grad at tiltrække dem. 
Lavet af materialer man kan 
finde i naturen.

62.712
Rindorf, Christian
Byg din egen cykel 
Muusmann, 2016. 119 s
Guide til bygning af cykel 
primært af brugte dele, med 
udførlige beskrivelser og bil-
leder af, hvordan værktøjet 
fungerer, hvor og hvordan 
man finder de rigtige reserve-
dele, hvilke elementer en cykel 
er bygget op af, samt hvordan 
man skiller og samler den fra 
A-Z.

68.07
Nissen, Lene
Kreative redesign af  
dine loppefund 

Muusmann, 2016. 86 s
Kreative gør det selv-ideer 
til opbevaring, fornyelse af 
gamle møbler, loppefund som 
dekoration og flere andre 
større og mindre projekter.

76.9
Mosaik, fliser & beton 
Turbine, 2016. 95 s
Idéer og trin-for-trin vejlednin-
ger til at lave ting til hjemmet i 
en blanding af kakler, mosaik-
ker og beton.

Hus & have

63.5
Clausen, Jens
Eksotiske haveplanter  
i Danmark 

Rana Naturforlag, 2016. 205 s
Guide med beskrivelser af 
mere end 150 eksotiske plan-
ter, der kan overleve i danske 
haver, samt oversigt over det 
danske klima med regionale 
forskelle.

63.5
TagTomat 
Ctrl+Alt+Delete Books, 2016. 205 s
Om de grønne fællesskaber, 
der handler om urban gar-
dening og om at skabe et 
fællesskab i tætbebyggede 
områder. Det kan være nytte-
haver, blomsterhaver, høns og 
sågar bybier.

63.53
Drivhuset 
Politiken, 2016. 207 s
Om køb og bygning af drivhus 
samt indretning og valg af 
egnede planter og grøntsager.

63.54
Smagen af tomat 
Koustrup & Co., 2016. 157 s
Læs om tomater og bliv klo-
gere på tomatens historie og 
få kendte kokkes bud på nye 
tomatretter.

63.55
Korsgaard, Maren
Smagen af jordbær 
Koustrup & Co., 2016. 157 s
Om jordbærrets historie, sor-
ter og dyrkning. Med opskrif-
ter på jordbær brugt i både 
traditionelle retter og nye 
sammensætninger - også i det 
salte køkken.
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63.56
Mougaard, Villy
Georginer, Dahlia 
- sensommerens farveflor 

Blomstergården, 2016. 104 s
Om georginens oprindelse og 
historie samt en gennemgang 
af sorter og gode råd til dyrk-
ning og plantepleje.

63.59
Jon, Lars
Buket 
People'sPress, 2016. 190 s
Lær at binde en buket med 
spiraler, stativer og i vaser. 
Kort om snitblomster fra 
haven, klargøringen samt 
værktøj og hjælpemidler.

63.59
Wettergren, Julie
Blomstrende ideer 
People's Press, 2016. 157 s
En bog for alle, der interes-
serer sig for blomster, og som 

gerne selv vil bruge blomster 
til både dekorationer, mad og 
meget andet.

68.07
Homesick DIY 
Politiken, 2016. 171 s
66 ideer til en bred række 
af gør det selv-projekter, 
bl.a. indpakning, møbler, 
pyntegenstande, malerier og 
boligtekstil.

Mad & opskrifter 

64.1
Grill & sommermad 
Snabel Press, 2016. 189 s
Inspiration til grill- og som-
mermad tilberedt af årstidens 
friske råvarer. Forretter, 
hovedretter og desserter.

64.1
Martiny, Emma
Herlig & ærlig mad 
FADL, 2016. 387 s
156 opskrifter der inspirerer 
til at spise sundt, lækkert og 
varieret både morgen, middag 
og aften.

64.1
Moderne mormormad 
Samvirke, 2016. 191 s
Kogebog med introduktion til 
dansk madkultur fra 1950'erne 
til 1980'erne gennem beskri-
velse af madtendenserne, nye 
ingredienser og fødevarere-
klamer, samt opskrifter på 65 
tidstypiske danske retter.

64.10275
Rom 
Muusmann, 2016. 208 s
Opskrifter på traditionel 
romersk mad og brød, med 
beskrivelse af det traditionelle 
romerske køkken set med 
nutidens briller på tværs 
og ned gennem historien i 
en blanding af madhistorie, 
beskrivelser af kvarterer, per-
soner, restauranter, retter og 
råvarer.

64.11
Hjernøe, Anne
Grill & grønt 
Politiken, 2016. 173 s
Mere end 160 opskrifter med 
inspiration omkring grillen.

64.14
Faerber, Jane
Madglad 
Politiken, 2016. 251 s
Indeholder 80 nemme og 
sunde opskrifter uden gluten 
og raffineret sukker til bør-
nefamilier. Med værktøjer til 
at bekæmpe kræsenhed og 
dårlig stemning ved middags-
bordet.

64.14
Maveglad brunch 
Muusmann, 2016. 117 s
Om brunchretter til men-
nesker, der lider af irritabel 
tyktarm og andre fordøjelses-
gener. Alle opskrifter er uden 
gluten, mejeriprodukter og 
raffineret sukker.
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64.15
Sommer, Mia
Vegansk velvære 
FADL, 2016. 265 s
110 Opskrifter på veganske 
retter, der kan laves med 
almindelige dagligvarer, og 
gode råd til den der vil leve 
som veganer.

64.17
Karstad, Mikkel
Gone fishing 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 244 s
Opskrifter på tilberedning af 
en række fisk og skaldyr fra 
havet omkring Danmark.

64.17
Den store fiskekogebog  
Snabel Press, 2016. 221 s 
Opskrifter med udgangspunkt 
i fisk fra de danske farvande 
og med inspiration fra de fire 
årstider.

64.17
Ingefær 
Muusmann, 2016. 177 s
Fakta om ingefærs mange 
sundhedsegen¬skaber samt 
lækre opskrifter på bl.a. 
smoothies og juicer, shots, sup-
per og sammenkogte retter.

Sy & strik

64.62
Langhelle, May B.
Sy børnetøj 
Turbine, 2016. 143 s
Inspiration til redesign af vok-
sentøj så det passer ungerne. 
40 opskrifter på børnetøj i 
str. 0-6 år og bl.a. sengetøj, 
bamser, tasker, vanter og sut-
tesnore.

64.64
Hélène Magnússon
Strik fra Island 
Turbine, 2016. 144 s
Opskrifter på vanter, strøm-
per, tørklæder, huer, pulsvar-
mere, indlægssåler og meget 
mere. Inspiration er hentet i 
traditionelle håndstrikkede 
genstande fra Tekstilmuseet i 
Blönduós på Island.

64.64
Rosschou, Suzi
Strik en regnbue 
Kristensen & Ko, 2016. 63 s
Tretten strikke- og en hæk-
leopskrift til babyer fra 3-18 
måneder. Tre af opskrif-
terne er filtede efter strikning. 
Inspirationen er hentet fra 
regnbuens farver.

64.64
Watterson, Lynne
Den meget lette guide  
til kniplingsstrik 

Turbine, 2016. 144 s
Guide til kniplingsstrik, dens 
teknikker og foretrukne 
garntyper samt eksempler på 
mønstre til bl.a halstørklæder 
og pudebetræk.

64.64
Watterson, Lynne
Den meget lette guide  
til snoningsstrik 

Turbine, 2016. 144 s
Guide til snoningsstrik, dens 
teknikker og foretrukne garn-
typer samt eksempler på møn-
stre til bl.a tasker og tæpper.

64.65
Gade, Gitte
Hæklede klude fra A til Ø 
Klematis, 2016. 48 s
27 mønstre på karklude, der 
kan anvendes sammen med 
syv forskellige kanter. Hver 
opskrift indeholder cirka-mål 
på det færdige resultat, for-
slag til garntype, hæklenål og 
garnforbrug. Både øvede og 
nybegyndere.

Hobby & fritid

74.901
Winkler, Beate
Introduktion til Zentangle 
Turbine, 2016. 143 s
Grundbog om tegnemetoden 
Zentangle, hvor man med 
enkle streger kan skabe deko-
rative billeder, samtidig med 
at man kommer i en afstres-
sende, meditativ tilstand.
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80.8
Fra ord til bog 
Forfatterskabet.dk, 2016. 219 s
Skriveguide med inspiration til 
alle der drømmer om at skrive 
en bog. Med skrivetips, skrive-
øvelser og information om for-
fatteres liv samt om økonomi 
og bogudgivelse.

80.8
Østergaard Knudsen, Marie
Fortæl dit liv 
Gyldendal, 2016. 158 s
Gode råd til hvordan man 
skriver sine erindringer, og gør 
dem interessante at læse for 
andre. Med øvelser og eksem-
pler på erindringshistorier.

Sport

79.65
Watson Olsen, Karina
En halv parade 
Egolibris, 2015. 223 s
Med udgangspunkt i en per-
sonlig historie har forfatteren 
udviklet sit eget træningspro-
gram. Bogens 3 dele fokuserer 
på hestens grunduddannelse, 
øvelserne i de lette dressur-
klasser og om at ride stævner.

79.706
Nørgaard, Malte L.
Ærkerivaler 
Turbine, 2016. 216 s
Historier om klassiske arve-
fjendeopgør i fodbold, altså 
prestigeopgør mellem tradi-
tionelle rivaler enten i samme 
by, nabobyer eller landsplan. 
Rummer baggrunden for mod-
sætningerne, rivaliseringernes 
historie, store spillere, fankul-
turen og de mest minderige 
fodboldkampe i Europa

79.88
Syndergaard, Mads
Den danske paragliderhåndbog 
Dansk Hanggliding og 
Paragliding Union, 2016. xviii, 216 

Håndbog om at flyve med 
paraglider.

Sundhed &  
behandling

38.79
Myskja, Audun
Mit hjerte har ikke demens 
Borgen, 2016. 239 s
Om hvordan det er at have 
demens, og bud på grundpil-
lerne i god demensomsorg og 
-pleje.

61.23
Sunde tarme 
Borgen, 2016. 311 s
Om børns og voksnes forskel-
lige former for tarmsygdom-
me, og om hvordan man kan 
forebygge dem samt styrke 
immunforsvaret ved hjælp af 
ændrede madvaner og kost-
planer. 

61.541
Elsk din tarm 
Aronsen, 2016. 156 s
Forfatterne præsenterer 
kostprogrammet KOSTMAP, 
der kombinerer principperne 
fra Low FODMAP-diæten 
med kostkombinering og 
det terapeutiske redskab 
MetaSundhed. Om tarmens 
betydning for fysisk og psykisk 
sundhed samt opskrifter og 
værktøjer, der kan optimere 
fordøjelsen.

61.549
Marchant, Jo
Helbredelsens psykologi 
Gyldendal, 2016. 366 s
Det prøves besvaret, om 
hjernen kan helbrede gennem 
eksempler på placeboef-
fekt, hypnose, betydning af 
omsorg, ensomhed og varig 
social arv.

61.549
William, Anthony
Den medicinske seer 
Det Blå Hus, 2016. 385 s
Mediet Anthony William kan 
gennem kommunikation med 
en højtstående ånd læse men-
neskers helbredstilstand og 
forklarer her de underliggende 
årsager til en lang række kro-
niske og uforklarlige lidelser 
og sygdomme, og hvordan 
sygdommene skal behandles 
på naturlig vis.
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Krop & fitness

61.33
Henriksen, Ole
Perfekt hud 
People'sPress, 2016. 206 s
Gode råd til hvordan man får 
bugt med hudproblemer ved 
hjælp af bl.a ændring af kost-
vaner og livsstil, og hvorledes 
man bliver sin egen hudpleje-
ekspert.

61.36
Kabat-Zinn, Jon
Mindfulness for begyndere 
Hans Reitzel, 2016. 202 s
En enkel introduktion til at 
leve mindfuldt, henvender sig 
også til allerede praktiserende. 
Med praktiske meditations-
øvelser.

61.38
Frk. Skrump 
Politiken, 2016. 275 s
Om boostkuren, dens opbyg-
ning og hvordan man får den 
realiseret. Med opskrifter, 
kostplaner og træningspro-
grammer.

61.542
Jonassen, Susanne
Englehud og flotte faste former 
Susanne Jonassen, 2016. 108 s
Beskrivelse af, hvordan man 
fjerner appelsinhud gennem 
bindevævsmassage med suge-
kopper kombineret med kost- 
og motionsråd efter metoden 
"spis efter din blodtype.

79.601
Eick, Hester M.
I form med din hund 
Atelier, 2016. 128 s
Træningsforslag til gåture med 
hunden, hvor man træner sig 
selv og hunden samtidig. Med 
øvelser.

Musik & film

77.91
Beck, Steen
Vinteren kommer 
Spring, 2016. 175 s
Filmanalytisk bog om de før-
ste fem sæsoner af tv-serien 
"Game of Thrones" skabt 
af David Benioff og D. B. 
Weiss, der bygger på bøger af 
George R. R. Martin. Handler 
om genre, temaer og karakte-
rer i "Game of Thrones".

99.4 Doky, Christian Minh
Doky, Christian Minh
Nærvær 
Politiken, 2016. 245 s
Erindringsbog af jazzbassisten 
Christian Minh Doky (f. 1969), 
hans opvækst i København, 
tiden i New York, mødet med 
jazzlegenderne og de person-
lige kriser som satte karrieren 
i fare.

Kunst & design

70.86
Christiansen, Anne
Carl Nielsen-parrets kunst-
samling 

Odense Bys Museer, 2015. 431 s
Om Carl Nielsen (1865-1931) 
og Anne Marie Carl-Nielsens 
(1863-1945) hjem og samling 
af kunst inddelt i tre dele: 
parrets fælles biografi, deres 
kunstsamling, og Carl Nielsen-
museet.

73.6
Olafur Eliasson
Rummets bevægelse 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 415 s
Installationer, bygningsværker 
og konstruktioner som den 
dansk-islandske kunstner 
Olafur Eliasson (f. 1967) og 
Studio Olafur Eliasson har 
skabt siden 1996.
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74.16
Med parasol og pensel 
Museum Sønderjylland, 
Kunstmuseet Brundlund Slot, 
2016. 188 s

Om de tyske og danske kunst-
malere, som udgjorde kunst-
nerkolonien fra Egernsund, 
som blev grundlagt i 1870'erne 
og opløst ved genforeningen 
i 1920. Med gengivelse af en 
lang række af medlemmernes 
malerier.

76.06
Kunsthåndværkerhjem 
Turbine, 2016. 207 s
Præsentation af 19 danske 
håndværkeres hjem og værk-
steder, fra tekstildesignere, 
keramikere, glaskunstnere, 
papirkunstnere til guldsmede.

99.4 Pilo, C. G.
Christensen, Charlotte
Drømmebilleder
Nyt Nordisk Forlag, 2016. 445 s
Om den svenskfødte bil-
ledkunstner Carl Gustaf Pilo 
(1711-1793), der bosatte sig i 
København i 1741 og arbejdede 
som portrætmaler for Frederik 
V og det danske hof indtil han 
i 1772 forvistes til Sverige, hvor 
han endte som direktør for 
det svenske kunstakademi og 
portrætmaler for bl.a. Gustaf 
III.

99.4 Willumsen, J. F.
I bølgen blå 
J.F. Willumsens Museum, 2016. 
169 s

J.F. Willumsens maleri "Sol og 
ungdom" var 8 år undervejs, 
inden det blev færdigt i 1910. 
Fokus på tilblivelsen af male-
riet og på Willumsens arbejds-
metode, hvor han i utallige 
forarbejder bearbejdede sine 
indtryk af leg, bevægelse og 
lys i keramik, fotografier og 
skitser, noter m.m.

Historie

91.93
Harwood, Jeremy
Kampen om oceanerne 
Turbine, 2016. 208 s
Om afgørende slag og krigsaf-
taler til søs under 2. verdens-
krig fra det synkende passa-
gerskib Athenia til Operation 
Ten-Go.

97.8
Ramsgaard, Steen
Krigen i Europas baggård 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 414 s
Tidligere krigskorrespondent 
Steen Ramsgaard afdækker 
den komplicerede konflikt 
bag Jugoslaviens sammen-
brud i 1991. Om konfliktens 
historiske rødder, om nogle 
af de mennesker der spillede 
en hovedrolle under krigen, 

og om efterdønningerne som 
stadig mærkes.

97.933
Fra Tallinn til Tasjkent 
Akademisk Rejsebureau, 2016. 127 s
Om Sovjetunionens opståen 
og sammenbrud i 1991. Med 
historisk overblik over de 
forskellige republikker, beskri-
velse af den kristne opblom-
string i Rusland i kølvandet på 
sammenbruddet, og belysning 
af gode og dårlige perioder i 
det dansk-russiske forhold.

98.22
Shavit, Ari
Mit forjættede land 
Kristeligt Dagblad, 2016. 532 s
Med udgangspunkt i sin egen 
familiehistorie, interviews, dag-
bøger og historiske dokumen-
ter giver Ari Shavit (f. 1957) en 
levende og personlig fortælling 
om en nation i permanent eksi-
stentiel krise med plads til alle 
de paradokser og modsætnin-
ger, som Israel er gjort af.
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98.474
Rawlence, Ben
Radio Congo 
Turbine, 2016. 366 s
Efter 20 års borgerkrig i 
Congo er byen Manolo en 
skygge af sin tidligere storhed. 
Forfatteren rejser over land-
jorden og møder bl.a. guerilla-
soldaten med en embedspost 
og radioværten der fungerer 
som folkets informationskilde. 
Overalt i landet er der stor 
gæstfrihed, men også en hår-
fin balance mellem venlighed 
og dyb korruption.

99.4 Nielsen, Jens
Duedahl, Poul
Ondskabens øjne 
Gad, 2016. 365 s
Om Jens Nielsens (1862-1892) 
vej ind på forbryderbanen, 
om årsagen til hans had til 
offentlige myndigheder og om 
hvordan det gik til at han endte 
med at blive henrettet som 
den sidste i fredstid i Danmark. 

FILM

Nordiske film

Under sandet 
Nordisk Film, 2016. Dvd
5 års besættelse er slut, men 
krigens efterladenskaber 
skæmmer stadig de danske 
strande. 2.000 tyske soldater 
sendes til Danmark for at 
fjerne de 2,2 mill. miner, som 
deres landsmænd har placeret 
langs den jyske vestkyst.

Udenlandske film

The 33 
Warner Home Video Norway, 
2016. Blu-ray 

Om minekatastrofen i San 
José-minen i Atacama-ørkenen 
i Chile. 5. august 2010 og 69 
dage frem var 33 minearbej-

dere indespærret i minen. 
Redningsaktionen blev fulgt af 
en hel verden og deres redning 
blev ligeså meget et politisk 
som et menneskeligt projekt.

The big short 
Fox-Paramount Home 
Entertainment, 2016. Blu-ray

I 2008 kom finanskrisen. I åre-
ne op til var der nogle få folk i 
finansverdenen, der forudså at 
krisen ville komme, men ingen 
ville høre på dem. Og samtidig 
forsøgte de samme folk, at tje-
ne penge på den kommende 
krise, ved at satse penge på, 
at krisen netop ville komme.

Burnt 
Scanbox Entertainment 
Denmark, 2016. Dvd

Den iltre og ambitiøse ame-
rikanske mesterkok Adam 
Jones ødelagde sin strålende 

karriere på en restaurant i 
Paris med sprut og stoffer. Nu 
vil han starte forfra i London 
og samler et dygtigt hold 
med det mål at opnå de tre 
Michelin-stjerner.

The diary of a teenage girl 
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2016. 
Dvd

15-årige Minnie har lige mistet 
sin dyd. Til moderens 35-årige 
kæreste! Kompliceret? Ja, men 
hendes nysgerrighed er vakt, 
og samtidig vækkes hendes 
interesse for at producere 
tegneserier. Minnie er i fuld 
fart frem. Som kvinde og som 
kunstner.



22

The hunger games - 
Mockingjay - part 2 

Nordisk Film, 2016. Dvd
Katniss Everdeen, kaldet 
Mockingjay, er oprørskriger 
i Panem, hvor præsident 
Snow bruger alle midler: 
medier, våben og hjernevask 
til at kontrollere indbyggerne. 
Opponenten Coin organise-
rer kampen mod Snow og 
hans regime. Coin satser alt 
på Mockingjay, men fejler i 
modangrebet på Snow. Da det 
store opgør indtræffer, må 
Mockingjay handle strategisk 
og uventet.

Infinitely polar bear 
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2016. Dvd 

En rørende, men også lun 
historie, baseret på virkelige 
begivenheder. Den manio-
depressive far Cam får over-
draget sine 2 børn af sin ex-
kæreste, da hun skal flytte fra 
byen for at studere. Det bliver 
en udfordrende og krævende 
tid med overvældende op- og 
nedture for dem alle.

Joy
Fox-Paramount Home 
Entertainment, 2016. Blu-ray 

Joy lever i en dysfunktionel 
familie, med sin eksmand i 
kælderen og sin far på sofaen. 
Hun higer efter at bryde ud 
af hverdagens trummerum, 
og da hun genfinder sin 
tabte kreativitet og opfinder 
Mirakelmoppen, tager hendes 
liv en uventet drejning.

Kidnapping Freddy Heineken 
Sandrew Metronome, 2016. Dvd
Fem venner beslutter at kid-
nappe ølmagnaten Freddy 
Heineken og kræve en kæmpe 
løsesum i Holland i 1984. Da 
det trækker ud med at få løse-
summen, lægger det stort psy-
kisk pres på både Heineken, 
hans chauffør og kidnapperne.

The program 
SF Film, 2016. Dvd
Biografisk drama, hvor en 
irsk sportsjournalist allerede 
i 1999, da Lance Armstrong 
vinder sin første sejr i Tour de 
France, starter sin jagt på bevi-
serne på Armstrongs doping-
misbrug.

Queen of the desert 
Mis. Label, 2016. Dvd
Film om den eventyrlystne 
Gertrude Bell som drager 
ud i ørkenen for at leve med 
beduinerne og lære om deres 
kultur i starten af det 20. 
århundrede. Hun forelsker sig 
i ørkenen og dens folk som 
kalder hende den ukronede 
dronning af ørkenen.

The revenant 
Fox-Paramount Home 
Entertainment, 2016. Dvd

Nordamerika i 1820erne. En 
gruppe pelsjægere angribes 
af en indianerstamme. Under 
flugten bliver stifinderen Hugh 
Glass hårdt såret af en bjørn, 
og han efterlades i vildmarken. 
Mod alle odds overlever Glass 
og nu begynder den barske 
rejse tilbage for at få hævn 
over ham der efterlod ham.

Spionernes bro
Fox-Paramount Home 
Entertainment, 2016. Blu-ray

Advokaten Donovan udpeges 
til at forsvare den russiske 
spion, Abel. Dette medfører 
at han senere sendes til Berlin 
for at forhandle en krigsfange-
udveksling.

Youth 
Scanbox Entertainment 
Denmark, 2016. Dvd

Den verdensberømte kom-
ponist og dirigent, næsten 
80-årige Fred Ballinger, hen-
slæber tiden på et luksushotel 
og nægter at gøre comeback. 
Mens hans jævnaldrende ven, 
Hollywood-instruktøren Mick 
Boyle, samme sted kæmper 
for at få kringlet manuskriptet 
til sit filmiske testamente.
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SPIL

Adam's venture - origins 
Sodesco, 2015. PS4
Adventurespil. 
Hovedbrudsspil. Tag med til-
bage til 1920'erne hvor eventy-
reren Adam og hans tro følge-
svend Evelyn udforsker skjulte 
grotter og glemte templer i 
søgen efter skatte og bibelske 
lokationer som fx Edens Have. 
Løs puzzles, udforsk omgi-
velserne og hold dig et skridt 
foran de onde konkurrenter 
fra Clairvaux kompagniet.

Doom 
ZeniMax Europe, 2016. PS4
Shooter. Du er den sidste tilba-
ge på Mars med livet i behold, 
efter en portal til helvede er 
blevet åbnet og dæmonerne 
vælter ind. Grib din shotgun 
og send dem tilbage hvor de 
kom fra! Indeholder både en 
lang solokampagne og mul-
tiplayerspil, som dog kræver 
personligt Plus-abonnement.

Life is strange 
Square Enix, 2016. PS4
Adventurespil. Den fotografi-
studerende Maxine "Max" 
Caulfield kan med sine over-
naturlige kræfter bl.a. spole 
tiden tilbage, men da unge 
kvinder begynder at forsvinde 
og en mystisk superstorm 
truer med at udslette hendes 
hjemby, bliver Max sat overfor 
et uhyggeligt valg. 

Overwatch
Blizzard Entertainment, 2016. 
Xbox One

Shooter. Multiplayer first 
person shooter fra Blizzard. 
Udkæmp hæsblæsende team-
baserede multiplayer-kampe 
i fantasifulde omgivelser. 
Personligt Gold-abonnement 
er et krav.

Quantum break
Microsoft Corporation, 2016. 
Xbox One

Shooter. 3. persons shooter i 
action/adventure-genren. Du 
er Jack Joyce, som fanges i et 
katastrofalt tidsrejseeksperi-
ment. Tiden er "revnet", såle-
des at dele af byen er frosset 
i tiden. Selv har du fået evner 
som gør, at du kan manipulere 
med tiden. Imens stormer leje-
soldater byen - og de er ude 
efter dig!

Uncharted 4 - a thief's end 
Sony Computer Entertainment 
Europe, 2016. PS4

Actionspil. Fjerde og sidste 
eventyr om skattejægeren 
Nathan Drake, der her er 
på jagt efter piraten Henry 
Avery's skjulte skat.



24

NYE BØGER, SPIL & FILM. 

Udarbejdet af bibliotekar Maike Albertsen Zwoch

Omslag og tryk: Nofoprint AS, Helsingør

Udgiver og copyright: Biblioteksmedier AS, 2016

Biblioteksmediers varenr.: 4701081605

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

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

Digte ...............................................03

Nordiske romaner ...........................04

Udenlandske romaner ....................05

Historiske romaner .........................06

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

Erotiske romaner  ...........................07

Science fiction & vampyr ................07

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

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

Nordisk spænding ..........................09

Biografier & erindringer...................10

Fra virkelighedens verden ..............11

Samfund & videnskab ....................11

Personlig udvikling & psykologi ......12

Mest for kvinder .............................13

Børn & forældre ..............................13

Rejser & oplevelser .........................13

Danmark rundt ................................14

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

Gør det selv ....................................15

Hus & have .....................................15

Mad & opskrifter  ............................16

Sy & strik ........................................17

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

Sport ...............................................18

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

Krop & fitness .................................19

Musik & film ....................................19

Kunst & design ...............................19

Historie ...........................................20

FILM ...............................................21

Nordiske film ..................................21

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

SPIL ................................................23


