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BØGER

Danske romaner

Hammer, Lotte
Rosa 
Gyldendal, 2016. 276 s
William forelsker sig hoved-
kuls i den smukke og gåde-
fulde Rosa, da hun begynder 
på hans gymnasium i 1944. En 
kort periode er det de to, men 
er hun mere interesseret i 
tyskerne? Efter befrielsen skal 
regnskabet gøres op.

Helle, Merete Pryds
Folkets skønhed 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 428 s
Marie vokser op på Langeland 
i 1930'erne i et forarmet miljø, 
der ikke levner mange mulig-
heder for de unge, som ønsker 
sig et andet liv end foræld-

regenerationen. Ægteskabet 
med Otto bliver et springbræt 
til storbyen og fremskridtet.

Holm, Benn Q.
De døde og de levende 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 334 s
Danmark under besættelses-
tiden: kæresteparret Karen 
og Ebbe studerer jura og 
deltager i modstandsarbej-
det, men efter en fejlslagen 
aktion må Ebbe til Sverige. Da 
Ebbe kommer hjem igen efter 
krigens afslutning, er meget 
forandret.

Ladekarl, Lone Birgitte
Jordbærkjolen 
Brændpunkt, 2016. 232 s
Efter en svær opvækst knyt-
ter den pædagogstuderende 
Tenna sig mere og mere til 

Solvej, der ligger i koma på 
hospitalet. Hun begynder at 
fortælle sin historie til Solvej, 
og snart tvinges hun til at se 
sine dæmoner i øjnene.

Meskovic, Alen
Enmandstelt 
Gyldendal, 2016. 317 s
2. del af: Ukulele-jam 

Bosniske Miki er 17 og flygtet 
alene til Danmark. I asylcente-
ret tænker han på sin familie, 
musik og piger og på sin 
fremtid.

Mortensen, Henning
Ildsalamander 
Gyldendal, 2016. 232 s
Den kendte tv-journalist Johan 
Ulrik flygter pludselig fra den 
overfladiske og falske medie-
verden. I godt et år følger vi 
i et overraskende mix hans 
personlige historie tæt for-
bundet med begivenheder i 
samfundet. 

Sangill, Bodil
Sommersonater 
Lohse, 2016. 300 s
2. del af: Nøglen til Cecilie

Cecilie arbejder hos købman-
den, men hendes passion er 
at lave billedtæpper. Da hun 
laver et billedtæppe til menig-
hedshuset, møder hun orga-
nisten Henrik. Han laver en 
sonate til hendes billedtæppe 
og langsomt forelsker de sig i 
hinanden.

Stærmose, Pia
Fjord 
Egolibris, 2016. 177 s
I den norske by Flåm bosætter 
danske Terese sig i hytten på 
fjeldet. Her venter hun læng-
selsfuldt på nattens besøg af 
kæresten Elias.

Suchanek, Jonas
Vi er bohemer 
Gyldendal, 2016. 102 s
Hovedpersonen og hans 
venner er på konstant jagt 
efter en bolig i 00'ernes 
København. Ligefrem, rå og 
humoristisk skildring af livet 
lige før hjemløsheden.
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Vittrup, Morten
Argentineren der kom sejlende 
på en cedertræsplanke 

Gyldendal, 2016. 446 s
Victor Zalazar kommer til 
verden som uønsket og 
uægte søn i en rig argentinsk 
familie. Længslen efter kær-
lighed, sammenhørighed og 
en egen identitet driver ham 
ud på en dannelsesrejse fra 
Latinamerika til Ishavet og 
endelig til Spanien, hvor han 
en dag skyller op på stranden 
ud for Malaga.

Nordiske romaner

Flatland, Helga
Alle vil hjem, ingen vil tilbage 
Batzer & Co, 2016. 304 s
2. del af: Bliv hvis du kan, rejs hvis 
du må 

Sorg og smerte har sat livet 
i stå hos de efterladte i en 
norsk bygd, hvorfra tre 
unge mænd blev udsendt til 
Afghanistan, men alle faldt. 
Depression og desperation 
gør det næsten umuligt for 
familien og nære venner at 
opretholde et meningsfuldt 
liv.

Ingelman-Sundberg, Catharina
Med rov i rollatoren 
People'sPress, 2016. 347 s
2. del af: Med kup og kaffelikør 

Efter flere røverier med for-
viklinger, flytter fem seniorer 
ind i en villa og skal beslutte 
hvordan pengene bedst kan 
bruges for at forsøde de sven-
ske pensionisters tilværelse i 
en tid med nedskæringer. Det 
skaber dog problemer at flytte 
ind ved siden af en Hades 
Engles rockerborg.

Karlsson, Jonas
Fakturaen 
Tiderne Skifter, 2016. 151 s
En helt almindelig mand lever 
stilfærdigt med job i en video-
butik, en lille snak, en film og 
en pizza. Men så får han en 
gigantisk regning fra en myn-

dighed, han aldrig har hørt 
om. Nu skal der betales afgift 
for livets oplevelser. Eneste 
håb er sagsbehandleren 
Maud, som han opnår en vis 
forståelse med.

Udenlandske romaner 
& noveller

Alkemade, Kim van
Barn nr. 8 
HarperCollins Nordic, 2016. 415 s
Den hårde opvækst på et bør-
nehjem i 1920́ernes New York 
kommer til at præge Rachels 
liv og da hun står overfor én af 
sine gamle læger, må hun væl-
ge mellem drømmen om hævn 
eller ønsket om at tilgive.

Barnes, Julian
Tidens støj 
Tiderne Skifter, 2016. 202 s
Roman om den sovjetiske 
komponist, Dmitrij Sjostakovitj 
(1906-1975), hvis kunstneriske 
ideer og kompositioner ikke 
altid levede op til den officielle 
partilinje.

Chopin, Kate
En kvinde vågner 
Hetland, 2016. 271 s
Edna keder sig i sit ægteskab 
og betages af en kreolsk mand 
i 1890'ernes New Orleans. 
Hvor langt kan hun gå i sin 
frigørelse? 

George, Nina
Det litterære apotek 
Bazar, 2016. 395 s
Jean Perdu ejer en flydende 
bogbutik i Paris og har længe 
hjulpet andres nødstedte følel-
ser, men nu må han dog efter 
20 år endelig forsøge at kurere 
sit eget knuste hjerte.
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Gruen, Sara
Uhyre 
Bazar, 2016. 408 s
Efter at have brændt alle 
broer bag sig, rejser et yngre 
ægtepar og deres husven til 
Skotland for at finde Loch 
Ness uhyret. Mødet med de 
lokale og udfordringer med 
deres forehavende, penge og 
krigen bliver en prøvelse, men 
under det hele venter kærlig-
heden.

McCann, Colum
Tretten måder at se på 
People'sPress, 2016. 267 s
Urovækkende noveller af vari-
erende længde om forældre-
skab, tab og livets vilkårlighed.

Rushdie, Salman
To år, otte måneder  
og otteogtyve nætter 

Gyldendal, 2016. 311 s
Rushdie opererer også i denne 
fortælling i et univers, der 
spænder fra 1001 Nats eventyr 
til de moderne mytologier 
inden for genrer som science 
fiction og fantasy. Romanen 
beretter om samspil og spæn-
dinger mellem den arabiske 
mytologis djinner og menne-
sket frem og tilbage i tiden, og 
de konsekvenser det medfører 
for menneskeheden.

Sepetys, Ruta
Glimt af håb 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 348 s
Roman om en litauisk pige, 
hendes mor og bror, der i 1941 
tages til fange af det hem-
melige sovjetiske politi. Man 
følger pigen i 440 dage ud af 
12 års fangeskab. Via tegninger 
forsøger hun at dokumentere 
rædslerne og vise sin far, at 
hun lever.

Teckman, Jon
Joe, en helt almindelig mand 
HarperCollinsNordic, 2016. 319 s
Den almindelige Joe West, 
der er en midaldrende, halv-

skaldet revisor ender en aften 
i sengen med den smukke 
Hollywoodskuespiller Olivia 
Finch. Det virker som en 
drøm, men bliver snart lidt af 
et mareridt, for Joe er meget 
gift.

Tokarczuk, Olga
Rejsende 
Tiderne Skifter, 2016. 398 s
Jeg'ets rejser i verden bliver 
samtidig til rejser i menne-
skets historie og erkendelse, 
fra anatomiske eksperimenter 
i 1600-tallets Holland til en 
overtræt mors ture i Moskvas 
metro, hvor hun oplever 
hjemløshed og udsathed i det 
moderne samfund.

Tyler, Anne
Eddikepigen 
Modtryk, 2016. 202 s
Moderne gendigtning af 
Shakespeares komedie "Trold 
kan tæmmes" om den gen-
stridige Kate, der forventes at 
tilpasse sig mændenes idéer 
om kvinder og ægteskab.

Weldon, Fay
Udvalgte noveller 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 
389 s

Fay Weldons 21 yndlingsnovel-
ler fra de fire tiår 1970'erne til 
00'erne. Samlingen indeholder 
også nye noveller. Fokus er på 
kvindernes plads i samfundet.

Winterson, Jeanette
Tidens kløft 
Modtryk, 2016. 304 s
Moderne gendigtning af 
Shakespeares skuespil 
"Vintereventyret". Leo er 
sygeligt jaloux og overbevist 
om, at det barn hans kone 
venter, ikke er hans. Blind af 
raseri sender han den nyfødte 
pige bort, men 17 år senere 
krydses deres veje igen.
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Yizhar, S.
Khirbet Khizeh 
Møller, 2016. 129 s
Under den første israelsk-
palæstinensiske krig begiver 
israelske soldater sig til en 
arabisk landsby for at fordrive 
indbyggerne. Soldaterne viser 
ingen empati, men en af dem 
plages dog i stigende grad af 
skyldfølelse og begynder at 
stille spørgsmål ved hele mis-
sionen.

Mest for kvinder

Fellowes, Julian
Belgravia 
Politiken, 2016. 434 s
Familien Trenchard har en 
hemmelighed - en hemmelig-
hed der truer med at skabe 
stor skandale og ødelægge 
deres chancer for at kravle 

højere op på rangstien i det 
engelske aristokrati.

Freeman, Kimberley
Øens hemmeligheder 
Det Blå Hus, 2016. 419 s
Nina flytter til oldemorens 
gamle hus for at færdiggøre 
sin bog og møder den tiltræk-
kende Joe. Hun finder oldemo-
rens gamle dagbogsnotater, 
hvor en historie om fortielser 
og uforløst kærlighed tegner 
sig.

Kinsella, Sophie
Shopaholic i Las Vegas 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 289 s
8. del af: En shopaholics hemmelige 
drømmeverden 

Becky har mistet lysten til at 
shoppe, hendes far og venin-
dens mand er forsvundet. Alle 

spor fører mod Las Vegas og 
Becky drager ud på en hæs-
blæsende redningsaktion sam-
men med både familie, venner 
og en enkelt uven.

Kleypas, Lisa
Min indtil midnat 
Pretty Ink, 2016. 334 s
Hathaway ; 1

Amelia Hathaway forsøger at 
holde sammen på sin brogede 
søskendeflok, da den foræl-
dreløse familie arver en adelig 
titel. Amelia er fast besluttet 
på at forblive pebermø, men 
alligevel tiltrækkes hun af den 
karismatiske og stenrige Cam 
Rohan, der har sigøjnerblod i 
årene.

Lindemann, Camilla
Vovestykker 
Turbine, 2016. 258 s
En succesfuld chefredaktør og 
en jordbunden sygeplejerske 
mødes tilfældigt på en even-
tyrlig rejse til Oman. Begge 
er over 60 år og står ved en 
korsvej i livet. Manden Adam 
har de dog tilfælles, som hen-
holdsvis elsker og ægtemand.

Moyes, Jojo
Sommeren jeg mødte dig 
Cicero, 2016. 449 s
To veninder forelsker sig i den 
samme mand i en engelsk bade-
by i 1950'erne. Mange år senere 
bliver den ene meget klogere 
på, hvad der egentlig skete.

Murphy, Julie
Dumplin' 
Høst, 2016. 362 s
Kan klassens tykke pige delta-
ge i en skønhedskonkurrence? 
Svaret er ja, hvis du spørger 
16-årige Will, der stik mod alle 
odds føler sig godt tilpas i sin 
egen krop, og beslutter at 
udfordre det klassiske skøn-
hedsideal og samtidig bevise 
sit værd overfor sig selv og sin 
mor, den tidligere skønheds-
dronning.
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Steel, Danielle
Et nyt liv 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 302 s
Da Marshall Everett og Ariana 
Gregorys mødes i Paris har 
de begge en traumatisk ople-
velse med i bagagen som skal 
bearbejdes. Deres møde bliver 
skæbnesvangert og får stor 
betydning for deres fremtidige 
liv.

Historiske romaner

Harris, Robert
Diktator 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 412 s
Italien 58 f.kr. Cicero er på 
flugt fra et Rom, hvor nye 
vinde blæser, og intriger og 
magtkampe står på dagsor-
denen. Cicero får både brug 
for sine evner som filosof, 
politiker og taler i forsøget på 

at hjælpe det land han elsker 
så højt.

Honoré, Herdis Frahm
Rottens øje 
Skribenten, 2016. 202 s
Historisk roman. Året er 1341 
og den unge Andreas har gjort 
sig skyldig i tyveri og må for-
lade hjemmet i Horsens. Han 
bevæger sig sydover og kom-
mer undervejs ud for mange 
farlige situationer. Hele tiden 
martres han af dårlig samvit-
tighed overfor sin far.

Marquardt Frederiksen, Søren
Kongens by 
Morfeus, 2016. 295 s
Krmi. I 1628 har Christian 
IV store planer om at gøre 
Nakskov til en blomstrende 
og fremgangsrig by. Men før 
han ankommer med hele sit 
følge, vil byfogeden gerne 
have opklaret en banal sag om 
tyveri fra kirken. Men sagen vil 
ikke dø.

Erotiske romaner 

Banks, Maya
Beskyttet af dig 
Lovebooks, 2016. 425 s
En slow burn-roman ; 2

Beau Devereaux får til at 
opgave at beskytte Arial og de 
udvikler et stærkt kærligheds-
forhold.

Chase, Emma
Tangled 
Turbine, 2016. 341 s
Drew Evans er en førsteklas-
ses scorekarl. Han er suc-
cesfuld og lækker - og han 
ved det godt selv. Først da 
han møder den smukke Kate 
Brooks, må han sande, at han 
ikke bare sådan lige kan få alt 
hvad han peger på.

Day, Sylvia
I et med dig 
Politiken, 2016. 477 s
5. del af: Blottet for dig 

Eva og rigmanden Gideon 
Cross er blevet hemmeligt 
gift. Nu skal forholdet gøres 
officielt, men det involverer 
både familien, den nysgerrige 
presse og uhyggelige opgør 
med fortiden.

Hilton, L. S.
Maestra 
Rosinante, 2016. 347 s
Judith arbejder i et auktions-
hus samt på en natklub om 
aftenen. Hun blandes ind i en 
sag om svindel med malerier 
og snart står der mord på sam-
vittigheden.

Hoover, Colleen
Forbandede kærlighed 
Lovebooks, 2016. 372 s
Tate har travlt med sin syge-
plejerskeuddannelse, men 
bliver alligevel voldsomt til-
trukket af den tillukkede pilot, 
Miles. Et uforpligtende forhold 
burde være den optimale 
løsning. Men nogle gange vil 
hjertet ikke lytte til fornuft.
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Lauren, Christina
Beautiful bastard 
Pretty Ink, 2016. 281 s
Chloe Mills er ung, kvik og 
ambitiøs og godt på vej mod 
sit drømmejob. Hendes chef 
Bennett Ryan er arrogant og 
krævende. Snart vikles de ind 
i et spind af begær og besæt-
telse.

Wild, Meredith
Udvalgt 
People'sPress, 2016. 265 s
The hacker ; bind 1

Erica fokuserer fuldt ud på 
sit nystartede firma. Da hun 
mangler finansiering, møder 
hun den stenrige og super-
lækre hacker, Blake Landon, 
som er vant til at få, hvad han 
vil have.

Vampyr &  
science fiction

Brown, Pierce
Gylden søn 
Gyldendal, 2016. 489 s
Red rising ; 2

Darrow har infiltreret den 
Gyldne Elite og står nu overfor 
hans livs valg med enorme 
konsekvenser til følge. 
Revolutionens tid er nær.

Harkness, Deborah
Livets bog 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 671 s
3. del af: Heksenat 

Den usædvanlige alliance mel-
lem heksen Diana og vampyren 
Matthew vækker had og mod-
stand i slægterne. Hvis de skal 
have en fælles fremtid, haster 
det med at finde de manglende 
sider i Livets Bog, som de tidli-
gere har søgt i fortiden.

Sølvsten, Malene
Ravnenes hvisken 
Carlsen, 2016. 706 s
Bog 1

Den 17-årige Anne får et 
drømmeagtigt syn, hvor hun 
oplever et gammelt bestialsk 
mord på en ung rødhåret pige, 
i hvis ryg morderen har skåret 
et runetegn. Snart florerer en 

serie af voldsomme mord på 
egnen. Alle ofrene er rødhå-
rede piger, og på dem alle er 
det mystiske runetegn.

Spænding

Gerritsen, Tess
Lærlingen 
Jentas, 2016. 347 s
Krimiserien med: Rizzoli og Isles ; 2

Jane Rizzoli må atter tage 
kampen op mod sin morderi-
ske nemesis, da en formodet 
copycat hærger Boston og 
morderen fra en tidligere sag 
flygter fra fængslet.

Heaberlin, Julia
Kvinden i graven 
Politiken, 2016. 380 s
Tessa er eneste overlevende 
blandt "De sortøjede piger", 

fire teenagepiger fundet i en 
massegrav i 1996. Nu skal mor-
deren snart henrettes, men 
hvem planter fortsat blomster 
foran Tessas vindue? Er det 
den rigtige morder, eller er 
Tessa helt forvirret? 

Knoll, Jessica
Verdens heldigste kvinde 
Politiken, 2016. 390 s
Ani FaNelli har brugt halvde-
len af sit liv på at opbygge 
det perfekte liv med karriere, 
image og brylluppet med den 
perfekte mand lige om hjør-
net. Men bag facaden lurer 
en hemmelighed, som truer 
drømmen.

MacBride, Stuart
Hilsner fra de døde 
HarperCollins Nordic, 2016. 445 s
Krimiserien med: Ash Henderson ; 1

Krimi fra Skotland. En serie-
morder har i flere år dræbt 
piger kort før deres 13-års fød-
selsdag og i årene efter sendt 
grumme fødselsdagskort til 
forældrene. Kriminalbetjent 
Ash Henderson er i al hemme-
lighed dybt personligt invol-
veret i sagen, der kun bliver 
værre.
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Neuhaus, Nele
Snehvide skal dø 
People's Press, 2016. 450 s
Politibetjentene Pia Kirchhoff 
og Oliver von Bodenstein 
bliver indblandet i opkla-
ringen af to 17 årige pigers 
mystiske forsvinden 11 år tidli-
gere fra landsbyen Altenhain. 
Opklaringen bliver vanskelig 
da de hurtigt opdager, at 
landsbyen emmer af hemme-
ligheder, løgne og bedrag.

Smith, Wilbur A.
Den gyldne løve 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 380 s
I 1600-tallets Afrika drømmer 
den unge engelske kaptajn 
Henry "Hal" Courtney om 
et familieliv. Men først står 
menuen på kidnapning og 
jagt på bortfører, og endnu et 
møde med en dødsfjende.

Dansk spænding

Blædel, Sara
Bedemandens datter
People'sPress, 2016. 337 s
Da Ilka Nichols Jensen får 
besked om, at hendes far er 
død, kommer det som noget 
af en overraskelse. Faderen 
forsvandt til USA, da Ilka var 
lille og hun har ikke hørt fra 
ham i 33 år. Nu vil hun forsøge 
at finde ud af, hvorfor han for-
lod sin danske familie.

Grue, Anna
I lige linje 
Politiken, 2016. 395 s
Krimiserien med: Dan Sommerdahl ; 7

En motionscyklist dør i hvad 
politiet betegner som en ulyk-
ke, men den afdødes bedste 
ven mener, at der er tale om 
mord. Da vennen pludselig bli-
ver myrdet, tager detektiven 
Dan Sommerdahl motionscyk-
listens død op igen - for de må 
da hænge sammen.

Klostergaard, Louis
Marionetdukken 
EC Edition, 2016. 288 s
Krimiserien med: Pieter Martins ; 2

Da den sydafrikanske privatde-
tektiv Pieter Martins påtager 

sig en sag om en forsvunden 
prostitueret vækker det mere 
end blot minder om en tidli-
gere sag. Det bliver også til 
et gensyn med Martins ærke-
fjende, den korrupte betjent, 
Van Der Merwe.

Over grænsen 
Politiken, 2016. 202 s
Krimi- og spændingshisto-
rier :  Jussi Adler-Olsen: 
Sprækken. Elsebeth Egholm: 
Vandrende skygger. Eva Maria 
Fredensborg: Den fremmede. 
Lotte Hammer: Den blå ged. 
Lotte & Søren Hammer. A. J. 
Kazinski: Bentzon på broen. 
Jakob Melander: Fredensborg. 
Jesper Stein: Gudinden.

Theils, Lone
Den blå digters kone 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 298 s
Krimiserien med: Nora Sand ; 2

Den berømte digter Manash 
Ishmail beder korresponden-
ten Nora Sand om at finde 
sin hustru som er forsvundet 
sporløst. Dette viser sig at 
være en opgave om liv eller 
død for Nora.

Nordisk spænding

Aldén, Rebecka Edgren
Den ottende dødssynd 
Modtryk, 2016. 369 s
Nora bor med sin mand Frank 
og deres to børn i en flot her-
skabsvilla i et pænt kvarter. 
Nora skriver selvhjælpsbøger 
og holder foredrag om, hvor-
dan man kan forme det liv, 
man gerne vil have. Alt bliver 
anderledes da der flytter en 
kvinde ind i villaen overfor, 
mærkelige ting begynder at 
ske og måske har det også 
forbindelse til fortiden.
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Fossum, Karin
Helvedesilden 
Gyldendal, 2016. 228 s
Krimiserien med: Konrad Sejer ; 12

En norsk hjemmehjælper og 
hendes lille søn findes kniv-
dræbt i en campingvogn. En 
brutal sag, også for kriminal-
kommissær Konrad Sejer, der 
må forsøge at samle trådene.

Jungstedt, Mari
Du går ikke alene 
People'sPress, 2016. 242 s
Krimiserien med: Anders Knutas ; 11

Tre-årige Vilma og fire-årige 
Heidi forsvinder sporløst og da 
en kvinde findes myrdet i en 
gammel kuffert, må kriminal-
kommissær Karin Jacobsson 
med hjælp fra Anders Knutas 
kæmpe mod tiden for at 
opklare de mystiske hændel-
ser.

Vallgren, Carl-Johan
Svinene 
Modtryk, 2016. 342 s
Krimiserien med: Danny Katz ; 2

En af Katz' gamle venner er 
blevet myrdet og kæresten er 
forsvundet. Katz er overbevist 
om at der ligger en forbry-
delse bag, og indleder sin 
egen efterforskning som fører 
ham ind i den Stockholmske 
pornobranche og en verden af 
forfærdelige perversiteter.

Tegneserier

Kusumi, Masayuki
Den ensomme gourmet 
Fahrenheit, 2016. 191 s
18 korte episoder med et 
bestemt spisested eller speci-
fik japansk ret i fokus. Han er 
handelsmand og færdes i man-

ge forskellige kvarterer over 
det meste af Japan. Overalt, 
hvor han kommer, besøger 
han de lokale spisesteder.

Biografier &  
erindringer

99.1
Min mor & mig 
Byen, 2016. 121 s
Syv kendte danskere og deres 
mødre fortæller om bl.a. 
opvækst, skolegang, teenage-
år, kærligheden til hinanden, 
udfordringer undervejs og om 
at give slip.

99.4 Dahl, Anne Margrethe
Flyt stigen 
Ravnerock, 2016. 197 s 
Operasanger Anne Margrethe 
Dahl (f. 1960) og multikunst-
ner Leif Sylvester (f. 1940) i 
samtale om deres personlige 
op og nedture, kunsten og 
livet.

99.4 Del Giocondo, Lisa 
Gherardini
Hales, Dianne
Mona Lisa 
Gyldendal, 2016. 341 s
Med baggrund i den nyeste 
forskning portrætteres Lisa 
Del Gheradini (1479-?) som sad 
model for Leonardo da Vinci 
da han skabte maleriet "Mona 
Lisa" i 1503.

99.4 Diderichsen, Ingrid
Diderichsen, Ingrid
Sørgekåbe 
Emija, 2016. 104 s
En psykologs personlige beret-
ning om at miste sin mand 
og om rejsen tilbage til en 
indholdsrig hverdag, hvor den 
afdøde ægtemand fortsat spil-
ler en rolle.
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99.4 Jackson, Laura Lynne
Jackson, Laura Lynne
Lyset mellem os 
Borgen, 2016. 317 s
Forfatterens beretning om et 
liv som medium, hvor hun bl.a. 
hjælper pårørende med at få 
kontakt til afdøde.

99.4 Skoller, Eddie
Skoller, Eddie
Det er næsten som at ha' 
været der selv 

Gyldendal, 2016. 239 s
Eddie Skollers (f. 1944) per-
sonlige erindringer om show-
biz, medier, kærlighed, børn, 
humor og musik samt forhol-
det til kollegerne.

99.4 Trump, Donald J.
D'Antonio, Michael
Trump 
Turbulenz, 2016. 393 s
Portræt af milliardæren og 
præsidentkandidaten Donald 
Trump (f. 1946), herunder om 
hans opvækst, forretningsim-
perium, medietække og de 
mange skandaler samt rollen 
som politiker.

99.4 Zamani, Mehrdad
Zamani, Mehrdad
Smagen af edderkop 
KetaBBooK, 2016. 245 s
Om den værnepligtige 
Mehrdad Zamanis (f. 1969) liv 
og hverdag, da han var der var 
soldat i Iran under krigen mel-
lem Iran og Irak i 1980-88.

Fra virkelighedens 
verden

34.31
Brix, Helle Merete
Gud og profeten tilgiver ikke 
DreamLitt, 2016. 148 s
Beretning om forfatterens 
egne oplevelser ved angrebet 
på Krudttønden i februar 2015 
og de spor, en sådan terrorop-
levelse efterlader.

34.38
Håb
People's Press, 2016. 353 s
I over 10 år holdt Ariel Castro 
- en voldelig og mentalt syg 
skolebuschauffør - tre unge 
kvinder indespærret i sit hus i 
Ohio. To af kvinderne fortæller 
om års indespærring, rå vold 
og voldtægter.

99.4 Holm, Chloe Avo
Holm, Chloe Avo
Stjernebarn 
VITA, 2016. 212 s
Chloe Avo Holms historie om 
svigt, rodløshed og trang til at 
gøre oprør. Et oprør, der fører 
til anbringelse, stofmisbrug og 
prostitution. Og om hvordan 
det lykkes Chloe Avo Holm at 
komme ud af misbruget gen-
nem Reden på Vesterbro.

99.4 Johansen, Lisbeth
Johansen, Lisbeth
Hvad svarer du, når livet kalder? 
Kristeligt Dagblad, 2016. 209 s
Om Lisbet Johansen (f. 1974) 
og hendes rejse fra toppen af 
karrieren til slummen i Kolkata 
i Indien, hvor hun driver orga-
nisationen LittleBigHelp, der 
arbejder for at give børn og 
kvinder et bedre liv.

99.4 Kyle, Chris
Mooney, Michael J.
Legenden Chris Kyle 
Turbine, 2016. 130 s
Historien om den amerikanske 
snigskytte og Navy SEAL Chris 
Kyle (1974-2013), der efter sin 
hjemkomst fra Mellemøstens 
krigszoner dedikerer sig til 
arbejdet for krigsveteraner, 
men siden bliver dræbt af en 
anden tidligere marinesoldat.
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99.4 Olsson, Pernille Glavind
Olsson, Pernille Glavind
Tror vi på Gud, mor? 
Politiken, 2016. 221 s
Forfatter og journalist Pernille 
Glavind Olsson skriver om livet 
før og efter begge hendes 
døtre får stillet diagnosen 
ataxia telangiektasia, der er en 
arveligt betinget sygdom som 
ikke kan helbredes. Den sjæld-
ne sygdom bliver familiens nye 
virkelighed som de skal lære 
at håndtere i hverdagen.

99.4 Tonka, Polo
Tonka, Polo
Dialog med mig selv 
Dansk Psykologisk Forlag, 2016. 
202 s

En dialog mellem to karakterer 
som er sider af forfatterens 
delte jeg. De taler om barn-

dommen og ungdommen, 
tiden hvor skizofrenien bryder 
ud, om indlæggelserne og 
vendepunktet hvor han får det 
bedre.

Samfund & politik

30.11
Hendricks, Vincent Fella
Spræng boblen 
Gyldendal, 2016. 178 s
Om diverse tendenser og 
trends i tiden - også kaldet 
bobler - og om hvordan man 
kan forholde sig fornuftigt til 
dem i det moderne liv.

30.1645
Borberg, Hjarn Zernichow
Nydansk 
Multivers, 2016. 104 s
Bogen undersøger om der er 
så stor forskel på danskere og 
nydanskere som nyhedsme-
dier m.v. ofte ligger op til. På 
baggrund af statistisk mate-

riale, afdækkes ligheder og 
forskelle mellem danskere og 
nydanskere på en lang række 
områder.

32.26
Skjulte penge 
Berlingske, 2016. 327 s
Afdækning af de politisk-
økonomiske relationer mellem 
politikere og private bidrags-
ydere, herunder hidtil ukendte 
netværk mellem folketings-
politikere og pengestærke 
donorer.

32.2863
Amerikanske tænkere 
Information, 2016. 351 s
Idéhistorisk introduktion til de 
politiske tænkere, der har haft 
størst indflydelse på det ame-
rikanske samfund de seneste 
100 år.

33.21
Luyendijk, Joris
Svømme med hajer 
Tiderne Skifter, 2016. 243 s
Om hvad der sker i Londons 
myteomspundne finanscen-
trum på baggrund af inter-
views med mere end 200 spe-
kulanter, almindelige bankfolk, 

whistleblowers, revisorer, 
ledere m.v. indenfor sektoren.

Videnskab & 
forskning

52.75
Jagten på liv i rummet 
Bonnier Publications 
International, 2016. 126 s

Videnskabens nye verden ; 1

Forskerne er ikke længere 
i tvivl: der eksisterer liv på 
fjerne planeter! Spørgsmålet 
er nu kun, hvor og hvornår vi 
finder det.

55.8
Krüger, Johannes
Klimamyten 
People's Press, 2016. 256 s
En kortlægning af de mange 
fejlagtige antagelser om kli-
maet, som for tiden præger 
debatten. Argumenterer i ste-
det for at drivkraften bag nuti-
dens små klimaforandringer 
er naturlige klimasvingninger 
på den store skala, og at CO2's 
betydning er overvurderet.
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64.101
Højlund, Susanne
Smag 
Aarhus Universitetsforlag, 2016. 
60 s

Tankevækkende forskning om 
dansk smag.

Job & personlig  
udvikling  

13.17
Elsass, Peter
Kunsten at være alene 
Gyldendal, 2016. 219 s
Med udgangspunkt i observa-
tioner, samt analyser fra histo-
rie, teologi og psykologi og 
citater fra verdenslitteraturen, 
fortæller forfatteren om den 
selvvalgte, gode ensomhed i 
kulturelt, historisk, psykolo-
gisk og praktisk lys.

60.136
Fra studie til arbejdsliv 
Frydenlund, 2016. 159 s
Akademikere fortæller om, 
hvordan de oplevede skiftet 
fra universitetet til arbejds-
markedet, hvilket glæder og 
sorger det bragte med sig, og 
hvordan de håndterede det.

60.136
Lyngbjerg, Lis
Ledertrivsel i travlhed 
Dansk Psykologisk Forlag, 2016. 
224 s

Via en række cases og inter-
views med ledere og lederes 
ledere videregives viden og 
praktiske anvisninger til at 
håndtere lederlivet uden 
stress.

60.136
Tag på arbejde 
PPclinic, 2016. 169 s
Om hvordan man kan løse de 
problemer, der er forbundet 
med det stigende antal af 
mennesker med psykiske 
problemer, der bliver langtids-
sygemeldt.

61.36
Morin, Amy
13 ting mentalt stærke ikke gør 
Politiken, 2016. 254 s
Strategier til at slippe af med 
dårlige vaner og blive mentalt 
stærk og i stand til at nyde 
livet mere.

Mest for kvinder

61.541
Lund, Pernille
Sund & smuk hele livet 
Ny Videnskab, 2016. 146 s
Kvindens håndbog til natur-
lige løsninger med vitaminer, 
mineraler og fedtsyrer.

99.4 Lahme, Julia
Lahme, Julia
Manifest 
Gyldendal, 2016. 269 s
Personlig fortælling om at 
være en del af den generation 
af kvinder, der vil det hele 
uden, at det må koste noget, 
om at være nærværende og 
om at være den kvinde man 
helst vil være.

Børn & forældre

13.15
Fast, Carina
Læs med dit barn 
Klim, 2016. 141 s
Guide til forældre og bedste-
forældre, der gerne vil støtte 
deres børns skrive- og læse-
udvikling.

13.16
Koch Jensen, Kirsten
Styrk dit barn - opmærksomhed 
Komma, 2016. 88 s
Om de forskellige typer af 
opmærksomhed og opmærk-
somhedens sammenhæng 
med hukommelse, især 
arbejdshukommelsen, der 
har stor betydning for børns 
læring og indlæring.
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30.175
Sinclair, Neil
Mission
Turbine, 2016. 176 s
Manual med trin for trin-
instruktioner til, hvad den 
nybagte far behøver at vide. 
F. eks. om de første 24 timer, 
udstyr, toilettræning og at 
sætte grænser.

37.01
Lohse, Sune
Fremtidens helte skabes i dag 
Clockwise, 2016. 239 s
Forældreguide med fokus på, 
hvordan børn kan opdrages 
til at blive gode kolleger eller 
ledere på arbejdspladsen. 
Bogens udgangspunkt er ti 
egenskaber, der gør børnene 
handlekraftige, forandrings-
parate og positive. Med 70 
værktøjer og 30 øvelser.

61.36
Hverdagens små mirakler 
Dansk Psykologisk Forlag, 2016. 
416 s

Med erfaringer og eksempler 
fra forfatternes eget private 
liv, er her gode råd hvordan 
man bedst anvender princip-
perne om mindfulness, og ska-
ber den nødvendige balance 
mellem familieliv, arbejde og 
omverden. Med øvelser.

61.36
Nylandsted, Lone Ross
Generation Præstation 
Dansk Psykologisk Forlag, 2016. 
140 s

Mindfulness for unge, der er 
vokset op med presset om 
at præstere, brande sig selv 
og altid lige gøre det hele lidt 
bedre - i skolen, på studiet, i 

sport, fritiden og det sociale 
liv med vennerne.

Rejser & oplevelser

43.8
Irland 
Turbulenz, 2016. 324 s
Oplev Irland: seværdigheder 
og autentiske oplevelser.

44.4 Bayern
Rejseklar til München  
& det tyske alpeland

Jensen & Lund, 2016. 204 s
På strejftog i Sydtyskland.

47.81
Harvig, Bjørn
Bosniske brødre 
Gyldendal, 2016. 246 s
Indtryk og oplevelser fra for-
fatterens (f. 1980) tur til fods 
gennem Bosnien i 2014.

48.267
Thomsen, Gerner
Ved verdens ende 
Trykværket, 2016. 320 s
Et personligt indblik i hvordan 
et af verdens få, oprindelige 
nomadefolk lever. Om mødet 
med nenetserne og om deres 

hverdag og traditioner, som 
forfatteren på sine mange 
rejser til Jamalhalvøen har fået 
lov at være en del af.

48.63
Bryson, Bill
En tur i skoven 
C&K, 2016. 299 s
Bill Brysons (f. 1951) skildring 
af sin vandretur igennem 
Appalacherbjergene. En tur 
med mange farer og spøjse 
oplevelser.

48.64 Alaska
Jørgensen, Erik B.
Alaska på tværs 
Kom ud, 2016. 376 s
Personlig og detaljeret 
rejseskildring om forfatte-
ren og eventyreren Erik B. 
Jørgensens forberedelser og 
ekspedition til Alaska.
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49.1
Jensen, Nils Aage
Godfred 
Turbine, 2016. 247 s
Om den danske polarfarer 
Godfred Hansen (1876-1937), 
som var søofficer og næst-
kommanderende på Roald 
Amundsens sejlads gennem 
Nordvestpassagen 1903-1906.

Danmark rundt

46.3
Asmussen, Jesper
København rundt 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 256 s
De ni byvandringer rundt i 
København skildrer byens 
historie, topografi og kultur, 
men fortæller også om de 
mennesker som har skabt og 
udviklet byen.

46.4 Gudenå
Asmussen, Jesper
Gudenåen - fra Tinnet Krat til 
Kattegat 

Turbine, 2016. 256 s
Om Gudenåen fra udspring til 
udløb og egnen omkring åen, 
med afsnit omhandlende geo-
logi, natur, historie, kultur og 
nutidsforhold.

46.4 Hærvejen
Tarp, Henrik
Hærvejen 
Hovedland, 2016. 156 s
Om den 500 km lange van-
dretur langs Hærvejen eller 
Oksevejen ned igennem 
Jylland. Om det danske natur-
landskab med guide til sevær-
digheder og overnatningsmu-
ligheder.

46.4 Langeland
Langeland 
Turbine, 2016. 261 s
Et portræt i tekst og billeder 
af Langeland og øens mange 
facetter, miljø, mennesker, 
kultur og begivenheder.

50.26
Plesner, Jens
Det ukendte land 
mellemgaard, 2016. 209 s
I tekst og billeder beskrives 
variationen i nogle af de 
smukkeste og mest særegne 
danske naturlandskaber. Med 
anvisninger på hvordan man 
kan komme ud at se disse 
steder.

Hus & have

63.25
Flowerdew, Bob
Bekæmp ukrudt uden gift 
Turbine, 2016. 112 s
Vejledning i, hvordan man 
holder ukrudtet nede i haven 
uden brug af giftige sprøjte-
midler.

63.5
Farrell, Holly
Så dine frø og kerner 
Samvirke, 2016. 144 s
Om hvordan man selv kan lave 
planter af frø fra frugter og 
grønsager.

63.5
Sallingboe, Boe
Naturen ind i byen 
Gyldendal, 2016. 200 s
Ideer til indretning af en have 
på altanen eller i baggården. 
Forslag til velegnede typer af 
planter og gode råd om lysfor-
hold, krukker og vedligehol-
delse af miljø og beplantning.

63.51
Ejrnæs, Rasmus
Den uendelige have 
Aarhus Universitetsforlag, 2016. 
100 s

Råd til at fremme naturen og 
biodiversiteten inden for sin 
egen have ved at give afkald 
på ordnede bede, gængse 
planter og græsplæner. I 
stedet skal der skabes nye 
rammer og gives plads til en 
bredere vifte af planter.
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63.63
Starbard, Ann
Bogen om gedehold 
Turbine, 2016. 176 s
Pasning, avl, fodring og meget 
mere.

64.5
Guéniau, Charlotte Hedeman
Happy home outside 
Turbine, 2016. 192 s
Inspiration til indretning af ter-
rasser, altaner, hyggekroge og 
havehuse med brug af puder, 
tæpper og blomstret eller stri-
bet service.

64.5
Vild med genbrug 
Byens Forlag, 2016. 95 s
Skuespillerne Lars Ranthe og 
Bodil Jørgensen, smykkedes-
igner Anders Forup og stylist 
Mette Helena Rasmussen viser 
deres bedste genbrugsfund og 
fortæller om at bo med ting, 
som andre har brugt før dem. 
Sanne Løndahl Farup inviterer 
læseren indenfor i sin butik, 
der sælger vintagemøbler, og 
forsker Kristian Handberg for-
klarer, hvordan genbrug for-
binder historien med nutiden.

Mad & opskrifter 

64.1
Jensen, Kristine Marie
Frøken Jensens kogebog 
Gyldendal, 2016. 559 s
Indeholder ca. 1.000 opskrifter 
på danske madklassikere samt 
andre retter til morgen, fro-
kost og aften, og til hverdag 
og fest. Er revideret så den 
passer til den moderne fami-
lies ønsker og madvaner.

64.102821
Benli, Rukiye
Mit tyrkiske køkken 
Turbine, 2016. 213 s
Over 80 opskrifter på tyrkiske 
retter til enhver lejlighed, fra 
store middagsselskaber til 
travle hverdagsaftener. Med 
opskrifter fra meze (små ret-
ter) til gryderetter og pilavs 
(ris- og bulgurretter) samt 
desserter.

64.102888
Lundsgaard, Bente Nissen
Brasiliansk
Lundsgaard, 2016. 72 s
Kogebog med opskrifter til 
brasiliansk madlavning.

64.11
Friehling, Peter Bernhard
Grundbogen i sous vide 
Turbine, 2016. 162 s
Kogebog til madlavning med 
sous vide-teknik, hvor maden 
vakuumpakkes og tilberedes 
ved konstant temperatur. Med 
baggrundsviden, opskrifter og 
tips om sous vide-udstyr.

64.12
Johansson, Martin
Surdejsbrød 
Legind, 2016. 103 s
23 opskrifter på brød og boller 
baseret på surdej.

64.12
Robertson, Chad
Mere af det gode brød 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 336 s
Opskrifter på brød og kager 
bagt på fuldkorn af forskellig 
slags.

64.13
Sylt med vilde bær og urter 
Gyldendal Fakta, 2016. 146 s
67 opskrifter på syltning af 
bær og urter. En række af 
Danmarks vilde bær og urter 
præsenteres med angivelse 
af voksested, familie, beskri-
velse og forveksling. Ved 
hver plante er der forskellige 
sylteopskrifter, hvor planten 
anvendes.

64.16
Lorang, Louisa
Super snacks 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 138 s
Inspiration til fornyelse af 
den traditionelle madpak-
keløsning med blandt andet 
sunde snacks og all-in-one 
sandwiches.
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64.17
Is hele året 
Muusmann, 2016. 193 s
Mere end 50 isopskrifter 
baseret primært på lokale 
råvarer, lige fra grannålesor-
bet til tomatis. Opskrifterne er 
opdelt i årstider og suppleres 
med drinks og tilbehør til isen.

64.17
Løvbom, Mette
SalatTøsen
Politiken, 2016. 224 s
Opskrifter på salater fordelt 
på årstiderne. Derudover 
opskrifter på tilbehør: Olier, 
cremer, dressinger, krydder-
smør, pestoer, dip, syltede 
grøntsager og bær samt sirup.

64.17
Pugliese, Sandra
Krydderurter 
Muusmann, 2016. 233 s
En verden af grøn, sund og 
eksplosiv smag.

Ernæring & sundhed

61.38
Sundt fedt 
Muusmann, 2016. 131 s
Fakta om fedtstoffer og præ-
sentation af 12 råvarer, der 
er gode kilder til sundt fedt, 
vitaminer og mineraler. Samt 
30 opskrifter på morgenmad, 
mellemmåltider, frokostret-
ter og hovedretter, der tager 
udgangspunkt i disse 12 råva-
rer.

64.14
Ting, Tanja
Pure goodness 
Gyldendal, 2016. 240 s
Opskrifter på sukker- og glu-
tenfri retter, som er særligt 
velegnede til detox og hvis 
man har problemer med for-
døjelsen, træthed eller over-
vækst af candida. 

66.8
Andersen, Jens Otto
Vitalitet 
Biodynamisk Forsknings-
forening, 2016. 135 s

Om mad som mere end 
næringsstoffer, om livskraftige 
fødevarer, vitalitet og sund-
hed, omkostningerne ved kon-
ventionel landbrugsproduk-
tion, planter med forunderlige 
egenskaber, det bæredygtige 
landbrug, vitaliteten i økolo-
giske og biodynamiske grøn-
sager, helhedstænkning og 
paradigmeskift i landbruget.

Sy & strik

64.62
Freeman, Bajah
Cool baby 
Turbine, 2016. 63 s
Opskrifter til hvordan man kan 
lave sit gamle aflagte tøj om til 
nyt børnetøj og tilbehør.

64.64
Høxbro, Vivian
Farveglad strik 
Klematis, 2016. 48 s
Strikkebog med fokus på 
farver. Opskrifter på bl.a. 
grydelapper, tæppe, hynde, 
pude, brødkurv og taske. Alle 
modulstrikkede i ret.

64.64
Neigaard, Helle Benedikte
Strikkede klude 
Turbine, 2016. 60 s
13 opskrifter på klude og køk-
kenhåndklæder.

64.64
Taylor, Rita
150 traditionelle  
strikkemønstre 

Turbine, 2016. 144 s
Traditionelle strikkemønstre 
med udgangspunkt i den 
historiske strikkekultur.



17

64.64
Tomkies, Debbie
250 strikkemønstre 
Turbine, 2016. 191 s
250 strikkemønstre med bl.a. 
ret- og vrangmasker, hulmøn-
stre, bobler, plissé, riller og 
løbemasker. Lær at vælge 
garn, forstå et diagram og 
måle strikkefasthed.

64.65
Hæklede klude 
Turbine, 2016. 60 s
Hækleopskrifter på klude i 11 
forskellige design og af vari-
erende sværhedsgrad.

64.65
Meur, Hannah
Pixelhækling 
Turbine, 2016. 128 s
101 designs på mønstre til bl.a. 
tæpper, puder og tilbehør, 
der laves ved at sammensætte 
oldemorfirkanter i forskellige 

farver, så de ligner simpel 
computergrafik.

64.65
Uys, Dedri
Kludehækling i stor stil 
Turbine, 2016. 144 s
Lær at hækle med stofstrim-
ler. Opskrifter på f. eks. kurve, 
tæpper, laptopcover og smyk-
ker.

79.32
14 hæklede dyr 
gohandmadegirls, 2016. 47 s
Opskrifter på 14 hæklede dyr 
og al deres søde tilbehør : 
dyrene måler 13-22 cm.

Hobby & fritid

75.717
Engelbrecht, Søren
Snapshot! 
Skribenten, 2016. 100 s
33 enkle tips til at tage bedre 
billeder af dine børn.

76.9
Nissen, Lene
Kreative ferieideer  
til en sjov sommer 

Muusmann, 2016. 94 s
Ideer til ting, f.eks. kranse, lyg-
ter, mobiler, billeder, der kan 
laves af sommerens mange 
forskellige materialer fra skov 
og strand, så som strandskal-
ler, sten og vilde blomster. 
Med afsnit på DIY-møbler til 
uderummet og opskrifter med 
hyldeblomst. Med trin-for-trin 
anvisninger.

79.18
Dam, Steffen
Sådan vinder du på Oddset 
BT, 2016. 233 s
Om sportsbetting. Instruktion i 
hvordan man spiller hos Oddset 
eller andre bookmakere, på 
fodbold, amerikansk fodbold, 
basketball, cykling, håndbold, 
ishockey, tennis og esport.

79.929
Bukkeeventyr
Hunters Video, 2015. 1 dvd
I denne film jages bukke i et 
kuperet terræn dækket af ege-
skov, hvorfor det kræver både 
held, indsigt og kundskab at 
nedlægge bukkene.

Sport

79.66
Fignon, Laurent
Vi var unge og ubekymrede 
Den Franske Bogcafés Forlag, 
2016. 327 s

Den franske dobbelte Tour 
de France vinder Laurent 
Fignon (1960-2010) fortæller 
åbenhjertigt om sin karriere 
og forholdene i den professio-
nelle cykelsport i hans epoke i 
1980'erne.
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79.71
Ansnes, Ragnhild Lund
Liverpool-anførere 
Turbulenz, 2016. 346 s
I bogen fortæller 16 anfø-
rere for Liverpool FC siden 
1960'erne om at bære anfø-
rerbindet, om ansvaret, stolt-
heden, glæden, sorgerne og 
forventningspresset ved at stå 
i spidsen for den traditionsrige 
storklub.

79.71
Busborg, Henrik
Straffe! 
Turbine, 2016. 213 s
Om 12 fodboldhistoriske straf-
fesparksøjeblikke mellem skyt-
te og målmand, bl.a. Preben 
Elkjærs afbrænder i EM 1984, 
Kim Christoftes vinder-spark i 
EM 1992, Panenkas sensatio-
nelle spark i EM-finalen 1976. 
Lars Høegh er med på side-

linjen med historier fra mål-
mandens synsvinkel. Desuden 
spiller-portrætter, fakta og 
statistik.

79.71
Europamestrene 
Turbine, 2016. 343 s
Antologi der afdækker fod-
boldens betydning for den 
nationale identitet med 
udgangspunkt i de europæiske 
landshold, som har vundet EM 
i perioden 1980-2012.

79.71
Idzenga, Wiep
De orange danskere 
Gad, 2016. 251 s
Wiep Idzengas reflektioner 
over dansk fodbold og over 
danskernes traditioner og 
vaner i et forsøg på at forstå 
danske fodboldspilleres suc-
ceser og fiaskoer i Holland 
gennem 50 år.

79.71
Mohr Boisen, Christian
Kasper 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 143 s
Portræt af den danske 
fodboldmålmand Kasper 
Schmeichel (f. 1986) og hans 

karriere fra de første læreår 
i Brøndbys ungdomsafdeling 
i starten af 2000, over tiden i 
Nott Country og Leeds, frem 
til det store gennembrud i 
2016, hvor han vinder det 
engelske mesterskab med 
Leicester City.

79.71
Mortensen, Hans
Sommeren 1960 
People's Press, 2016. 238 s
Historien om det danske fod-
boldlandshold der overrasken-
de vandt sølv ved OL i 1960 og 
blev Danmarks helte.

79.71
Sorgenfri, Søren
EMs største helte 
Byen, 2016. 95 s
14 helte fra 14 europamester-
skaber.

Sundhed  
& behandling

61.01
Rand, Lizl
Tæt på krise og sygdom 
Ella, 2016. 240 s
Om at være pårørende til et 
menneske der er i krise eller 
er syg og hvordan man bedst 
forholder sig til det uden selv 
at gå i stykker. Med trin-for-
trin guides, spørgelister og 
nyttige øvelser. Interviews 
dels med pårørende, dels med 
sygdomsramte og dels med 
fagpersoner giver forskellige 
vinkler på emnet.

61.23
Sund med dine gode bakterier 
LaBessonne, 2016. 171 s
Om bakteriernes indflydelse 
på helbred og sundhed. Der 
gives gode råd til, hvordan 
man kan ændre på bakterie-
sammensætningen i kosten, så 
man giver de gode bakterier 
bedre vilkår og bekæmper 
de skadelige bakterier. Med 
opskrifter på fremstilling af 
fermenterede fødevarer inde-
holdende gode bakterier.
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61.36
Lær at leve - med mere nær-
vær og mindre stress 

People'sPress, 2016. 224 s
Introduktion til hvordan man 
kan arbejde med sig selv i 
forhold til nærvær og stress. 
Om forskellige aspekter som 
kan påvirke livskvaliteten, som 
angst, skyldfølelse og vrede, 
samt øvelser og teknikker til 
ændre adfærd.

61.36
Melsted, Pernille
Tag dit lys hjem 
Gyldendal, 2016. 237 s
Om hvordan man kan lære at 
genfinde, dyrke og styrke de 
sider af en selv som har været 
glemt eller gemt i skyggen. 
Med en 6-trins model til at 
tage sit lys hjem igen, mere 
end 100 bud på lyse skygger 
samt cases og eksempler.

61.644
Bang, Mette
Spiseforstyrrelse, psykoterapi 
og familieinddragelse 

BRINCH, 2016. 143 s
Om spiseforstyrrelse og hvor-
dan spiseforstyrrelse er et 
overlevelseskort, den unge 
trækker, når der er noget galt. 
Med cases fra forfatterens 
egen praksis, der viser hvor-
dan hele familien med succes 
inddrages i behandlingen.

Krop & velvære

61.31
Aalund, Pernille
Svøm, tænk, spis, elsk 
Pernille Aalund, 2015. 66 s
Om hvordan man, ved at gøre 
plads i kalenderen til den dag-
lige svømmetur, kan opleve at 
krop og sjæl smelter sammen 
til en mere harmonisk helhed.

61.36
Newbigging, Sandy
Sund med meditation 
Det Blå Hus, 2016. 304 s
Introduktion til meditations-
formen Body Calm. Med gen-
nemgang af "7 hemmelige 
kilder til stress", som fører til 
sygdom, og som kan undgås 

ved at bruge Body Calm. Til 
sidst om en teknik til at øge 
sin kropslige bevidsthed samt 
en udførlig liste over lidelser i 
krop og sind som kan afhjæl-
pes.

79.53
Bom, Charlotte
Yoga for hele familien 
Carlsen, 2016. 111 s
Introduktion til principperne 
bag yoga samt yogaøvelser 
for hele familien.

79.53
Fjendbo Jørgensen, Louise
Yoga 
Nyt Nordisk Forlag, 2016. 214 s
Yogaøvelser efter Hatha-
princippet hvor vægten er lagt 
på meditation samt fokuseret 
brug af stillinger og kropsbe-
vægelser.

79.53
Niebuhr, Inge-Maria
Den lille solhilsen  
med de store virkninger 

mellemgaard, 2016. 83 s
Trin-for-trin vejledninger til 
yogaøvelsen solhilsenen, der 
består af 13 delpositioner. 
Øvelsen strækker kroppens 
muskler og ledbånd godt igen-
nem, og forbedrer kredsløbet 
hvis den udføres regelmæs-
sigt.

Musik & dans

77.4096
Griegst, Noam
Double vu 
Griegst Printing, 2015. 350 s
Fotografisk billedværk uden 
tekst. Fotografen Noam 
Griegst (f. 1970) har fulgt Den 
Kongelige Ballet igennem en 
årrække, både i den daglige 
træning, og før under og efter 
forestillingerne.

77.56
Cirkusrevyen 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 222 s
80 år med Cirkusrevyen fortalt 
i billeder og anekdoter.
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78.9061 Kandis
Jensen, Jan B.
Kandis 
Nyt Nordisk Forlag, 2016. 161 s
Portræt- og fanbog, der for-
tæller historien om Kandis og 
ikke mindst om frontfiguren 
Johnny Hansen (f. 1965).

99.4 Bowie, David
Poulsen, Jan
David Bowie 
Gyldendal, 2016. 461 s
Om den britiske rockstjerne 
Dawid Bowies (1947-2016) liv 
og karriere som et af de stør-
ste ikoner i efterkrigstidens 
rockhistorie. Om de mange 
ansigter og udtryk, om film, 
musik og billedkunst, om 
succes og seksualitet, og om 
Bowies placering i en større 
kulturhistorisk kontekst.

99.4 Gordon, Kim
Gordon, Kim
Girl in a band 
Klim, 2016. 323 s
Multikunstneren Kim Gordon 
(f. 1953) var bassist og sanger i 
Sonic Youth. Dette er historien 
dels om hendes opvækst, men 
også om Sonic Youth og om 
det at være pige i et rockband.

Kunst & design

76.337
Hald, Nina
Smykkesten 
Gyldendal, 2016. 285 s
Fakta, anekdoter og historier 
om ædelstene og smykkesten. 
Om bl.a. stenenes oprindelse, 
deres forekomster verden 
over og deres optiske egen-
skaber.

99.4 Gernes, Poul
Poul Gernes 
Louisiana Museum of Modern 
Art, 2016. 95 s

Om Poul Gernes' (1925-1996) 
kunstsyn og tilblivelsen af 
hans værker indenfor maleri, 
skulptur og happenings.

99.4 Otto, Svend
Billedfortælleren Svend Otto S. 
Gyldendal, 2016. 247 s
Udvalg af tegneren og illustra-
toren Svend Otto S.' (1916-
1996) tegninger fra hans egne 
og andres artikler og foredrag, 
der til sammen fortæller 
historien om ham og hans 
tegnekunst.

Historie

91.18
Imer, Lisbeth M.
Danmarks runesten 
Nationalmuseet, 2016. 364 s
Gennemgang af de mange 
facetter af historien omkring 
runer og runesten i Danmark, 
fra midten af 700-tallet til mid-
ten af 1100-tallet.

91.241
Snyder, Timothy
Sort jord 
Gad, 2016. 490 s
Ny teori om Holocaust ud 
fra to aspekter ved Hitlers 
tankegang: økologisk panik 
(frygt for utilstrækkelig sik-
ring af fødevareforsyning) og 
statsødelæggelse (udslettelse 
af de politiske strukturer, der 
beskytter sårbare befolknings-
grupper). Samt brugen af 
Holocaust som udgangspunkt 
for tolkning af de farer, som 
verden står overfor i det 21. 
århundrede.

94.41
Jones, Michael K.
Efter Hitler 
Turbine, 2016. 378 s
Beretter detaljeret om, hvad 
der skete i disse sidste dage, 
hvor tyskerne kæmpede 
videre mest interesserede i at 
nå den vestlige front, hvor de 
kunne se frem til et relativt 
trygt fangenskab.
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97.931
Poulsen, Niels Bo
Skæbnekamp 
Gyldendal, 2016. 481 s
Om den den tysk-sovjetiske 
krig 1941-1945.

98.214
Thiedecke, Johnny
Syrien 
Pantheon, 2016. 213 s
En gennemgang af Syriens 
historie, dets styreform, bor-
gerkrigen, omverdenen og 
Islamisk Stats indflydelse på 
samfundet.

98.3
Munk, Morten Hilligsø
Afrikas historie 
Systime, 2016. 181 s
De seneste 600 års afrikanske 
historie med særligt fokus på 
kolonialiseringen og mødet 
mellem europæere og afrika-
nere.

99.4 Holm, Jenny
Hansen, Henrik Werner
Kamæleonen 
Haase, 2016. 254 s
Historien om Jenny Holm (f. 
1916), stikker for Gestapo 
under 2. verdenskrig. Kvinden, 
der mod krigens slutning skif-
tede side.

Apple & windows

19.672 Windows
Windows 10 
Libris, 2016. 299 s
Den komplette guide. 
Opdateret version med pro 
tips.

FILM

Nordiske film

77.7
Kollektivet 
Nordisk Film, 2016. Dvd
Anna og Erik omdanner Eriks 
barndomshjem til et kollektiv 
for deres venner og bekendte. 
En tid lever husets bebo-
ere harmoniske og tolerante 
sammen, men Erik føler sig 
omklamret af fællesskabet 
og indleder en affære med en 
ung studerende.

77.7
Min lille søster
Scanbox Entertainment 
Denmark, 2016. Dvd

Stella ser op til sin storesøster 
Katja, men Katja har store 
humørudsving, og Stella finder 

ud af, at Katja lider af spisefor-
styrrelse. Men hun siger ikke 
noget til forældrene, da Katja 
i så fald truer med at afsløre, 
at Stella er lidt lun på Katjas 
voksne skøjtetræner.

Udenlandske film

77.7
Den danske pige
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2016. 
Blu-ray

København 1926. Det unge 
kunstnerpar Gerda og Einar 
Wegener lever et sorgløst 
bohemeliv. Gerdas malerkarri-
ere får et skub fremad, da hun 
beder Einar om at sidde model 
til et maleri af en balletdanser-
inde. Denne oplevelse bliver 
skelsættende for Einar. Han vil 
være kvinde.
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77.7
Deadpool 
Fox-Paramount Home 
Entertainment, 2016. Blu-ray 

Den provokerende Wade 
Wilson er tidligere soldat 
men nu lejesoldat. Da han får 
konstateret en dødelig syg-
dom, deltager han i skumle 
eksperimenter, som gør ham 
nærmest udødelig men også 
vansiret. Formodet død tager 
han Deadpool som hans nye 
identitet for at finde bagmæn-
dene.

77.7
Himlen over Havana
Another World Entertainment, 
2016. Dvd

En gruppe venner mødes til 
uforpligtende samvær på en 
tagterrasse i Havana, men som 
aftenen skrider frem står kon-

flikterne på spring og mødet 
ender med at blive en filosofe-
ren over livet - det fantastiske 
og det udfordrende.

77.7
Kvinden i guld
Scanbox Entertainment 
Denmark, 2016. Dvd

Om den jødiske kvinde Maria 
Altmanns (1916-2011) kamp 
for at få udleveret maleriet 
"Kvinden i guld". Det forestil-
ler hendes moster og blev 
beslaglagt af nazisterne under 
anden verdenskrig. Det bliver 
et opgør med fortiden og et 
forsøg på at få Østrig til at ind-
rømme dets ansvar for hendes 
tab af familie.

77.7
Steve Jobs 
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2016. 
Dvd

Computergeniet Steve Jobs 
(1955-2011) skal præsentere 
sine nye computeropfindelser. 
Problemerne vælter ind over 
ham, og fiasko truer, men 
med Apples iPhone står han 
suverænt på toppen af en 
usædvanlig karriere. Men har 
han gjort det ene mand, og 
har han solgt sin sjæl?

SPIL

79.41
7 days to die 
Telltale, 2016. PS4
Sandkassespil. Survival horror-
spil. I en post-apokalyptisk 
verden skal du forsøge at 
overleve så længe som muligt 
før zombierne eller sulten slår 
dig ihjel. Hvor længe kan du 
overleve?

79.41
Deadlight 
Deep Silver, 2016. PS4
Platformspil. Seattle, USA. 4. 
juli, 1986. Zombie-apokalypsen 
raser. Du er parkbetjenten 

Randall, som må finde og 
redde sin forsvundne familie - i 
en storby fyldt med zombier 
og voldelige bander!

79.41
Dirt rally 
Codemasters, 2016. PS4
Racerspil. For dig som elsker 
at suse afsted under alle 
vejrforhold med speederen i 
bund på grusveje og med ufor-
udsigelige vejsving. Start fra 
bunden og kør efter at vinde 
rally-trofæet i Championship 
eller spil mod vennerne eller 
på nettet.

79.41
Dying light - the following 
Warner Bros. Interactive 
Entertainment, 2016. PS4

Shooter. Tag rollen som agen-
ten Kyle Crane og forsøg at 
løse mysteriet om zombieud-
bruddet i byen Harran. I dag-
timerne er Kyle jægeren som 
leder efter overlevende og 
forsvundne filer, men om nat-
ten bliver zombierne aggres-
sive og rollerne skifter. Brug 
dine evner indenfor parkour til 
at bevæge dig hurtigt gennem 
byen.
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79.41
Homefront - the revolution 
Koch Media, 2016. PS4
Shooters. First person shoo-
ter. I en nær-alternativ fremtid 
hvor Nordkorea har besat 
USA, er du revolutionsbe-
vægelsens sidste håb for at 
genindtage det krigsramte 
Philadelphia.

79.41
Mirror's edge - catalyst 
EA, 2016. PS4
Actionspil. Platformspil. Du 
er cyberpunkeren Faith, en 
såkaldt runner, der i bedste 
parkour-stil løber ærinder 
for byens magtfulde firmaer, 
bogstaveligt talt gennem og 
hen over skyskraberne. Dit 
skjulte mål er dog at vælte 
det brutale styre og derfor 
må du opsøge lyssky perso-
ner, klare missioner og undgå 

vagter i den gigantiske by af 
glas.

79.41
Rocket league 
505 Games, 2016. PS4
Fodboldspil. Racerspil. 
Fodbold og racerspil mødes. 
Scor vilde stunt-mål og udfør 
tyngdekraft-udfordrende red-
ninger.

79.41
Sherlock Holmes - the devil's 
daughter 

Bigben Interactive, 2016. PS4
Adventurespil. Katelyn 
Holmes, Sherlock Holmes 
adopterede datter, vender 
hjem til Baker Street da hen-
des kostskole bliver oversvøm-
met. Men det stopper ikke 
den ihærdige detektiv fra at 
kaste sig over fem forskellige 
sager sammen med sin tro-
faste følgesvend Dr. Watson. 
Det viser sig dog at de fem 
sager måske slet ikke er så 
forskellige alligevel. Hjælp 
Holmes med at udspørge vid-
ner og mistænkte, undersøge 
gerningssteder og løse kompli-
cerede gåder.

79.41
The technomancer 
Focus Home Interactive, 2016. PS4
Rollespil. Som Technomancer 
kan du bruge både våben 
og elektriske angreb til at 
bekæmpe modstanderne - 
som på Mars kan være både 
mennesker og mutanter.

79.41
Le Tour de France - season 2016 
Focus Home Interactive, 2016. PS4
Cykelløbspil. Deltag i 3 af årets 
største cykelløb inklusiv Tour 
de France og Critérion, enten 
som solo-løb eller ved at skabe 
sit eget hold i Pro Team-delen. 
Kræver Plus medlemskab for 
at kunne spille multiplayer.

79.41
UEFA Euro 2016 France 
Konami Digital Entertainment, 
2016. PS4

Fodboldspil. Sammenspil, 
realisme og underholdende 
kampe er i højsædet her. 
Deltag i UEFA Euro 2016 eller 
andre kendte fodboldturne-
ringer - eller sammensæt dit 
drømmehold i myClub med 
de bedste spillere fra verdens 
bedste klubhold. Har du Plus-
abonnement kan du deltage 

i onlinekampe med op til 22 
spillere.

79.41
Valentino Rossi - the game 
Milestone, 2016. PS4
Racerspil. Gør dig klar til 
at dyste mod motorcykel-
sportens absolut topnavn: 
Valentino Rossi. Med ni ver-
densmesterskaber på sit CV, 
får du kamp til stregen i Rossis 
største løb. Eller du kan kaste 
dig over 2016 sæsonen og 
køre på virkelige baner mod 
de virkelige hold. Valget er dit, 
bare hold speederen i bund!

79.41
Valkyria chronicles remastered 
Sega, 2016. PS4
Rollespil. Strategispil. 
Stormagterne The Empire og 
The Federation indleder en 
brutal krig om verdensher-
redømmet og landet Gallia 
bliver hårdt angrebet af valky-
rier. Heltene i Squad nr. 7 må 
i kamp igen - for uden dem, 
ingen fred i verden. De har 
stærkt brug for din hjælp!
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