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BØGER

Danske romaner

Brodersen, Jakob
Thode 
Radius, 2016. 239 s
Sønderjyden Thode indkaldes 
som 19 årig til den kejserlige 
tyske hær i 1915. Han deltager 
i og overlever flere drabelige 
slag både på Østfronten og 
Vestfronten. I krigen møder 
han skæbnen, kærligheden og 
den tragedie, der følger ham 
resten af livet. 

Guldager, Katrine Marie
Ilden 
Politiken, 2016. 184 s
6. del af: Ulven 

1980'erne bliver årene hvor 
Leonora skal afklare sit for-
hold til både moren Lilly og 

broren Henry. Følelserne 
ulmer i hende og forvirrer 
hendes kunstneriske arbejde. 
Også i det omgivende sam-
fund hersker forvirring og uro 
under Schlüter-regeringens 
store nedskæringer. 

Harris, Preben
Prins Hamlet af Svaneke 
Hovedland, 2016. 192 s
Slægtsroman fra 1950'erne 
om det unge bornholmske par 
Hans Peter og Anne Marie, der 
søger lykken i efterkrigstidens 
København. Kærligheden mel-
lem dem er stor, men kan den 
holde til Hans Peters karriere 
på teateret, og familiernes 
forventninger i en tid med nye 
muligheder. 

Hjelm Jacobsen, Siri Ranva
Ø
Lindhardt og Ringhof, 2016. 245 s
Da Fritz rejser til Danmark for 
at uddanne sig, følger hans 
kæreste Marita kort tid efter. 
De vender siden aldrig tilbage 
til Færøerne. Længslen efter 
Færøerne nedarves og barne-
barnet spejler sin identitet i 
det tabte. 

Langstrup, Steen
Ø
2 Feet Entertainment, 2016. 212 s
Noa og hans kæreste Selina 
bliver forladt på en øde ø 
i Sydøstasien, og to dage 
senere bliver kun Noa fundet i 
live. Repræsentanten fra den 
danske ambassade prøver at 
nå til bunds i den mystiske 
sag, men intet er som det ser 
ud til at være. 

Sanderhoff, Jens Carl
Europas floder 
Wunderbuch, 2016. 294 s
Roman om ni almindelige 
personer, der rejser gennem 
Danmark for at nå den samme 
begravelse. Alle kender de den 
afdøde, men ikke hinanden. 

Digte

Ankersen, Claus
Brandtale 
Det Poetiske Bureau, 2016. 169 s
Digte og tekster med stærk 
kritik af samfundsorden, leve-
vis og dansk selvopfattelse. 

Fogtmann Lauridsen, Hans 
Christian

Jeg er god til at huske 
Attika, 2016. 79 s
Digte, som med lige dele 
humor, eftertanke og vemod 
fortæller om glæder og sorger 
i nærheden af livets afslutning. 
Kærligheden, rejserne og lit-
teraturen er gode forbunds-
fæller i den ulige kamp mod 
tidens tand. 

Ravn, Olga
Den hvide rose 
Gyldendal, 2016. 180 blade
160 korte digte som kredser 
om temaer som kærligheden, 
døden og sygdom med rosen 
som et gennemgående sym-
bol.  
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Wivel, Thomas
Du er nødt til at flytte dig 
mellemgaard, 2016. 138 s
Digte om livet som det tager 
sig ud i al sin dobbelttydige 
humor og alvor, sat op i et 
univers med sproget som det 
bærende element. 

Nordiske romaner

Bohman, Therese
Den anden kvinde 
Gyldendal, 2016. 213 s
En ung kvinde påbegynder en 
affære med en gift overlæge, 
men mødet med den karisma-
tiske pige Alex, får stor betyd-
ning for forholdet. 

Christensen, Lars Saabye
Magnet 
C&K, 2016. 748 s
Roman om den tårnhøje 
Jokum, som i 1970'ernes nor-
ske universitetsmiljø finder 
sin Synne, erklærer, at han 
vil elske hende rask, gør kar-
riere som kunstfotograf i San 
Fransisco, og næsten mister 
sig selv i bestræbelserne på at 
udleve Synnes ambitioner. 

Knausgård, Karl Ove
Om foråret 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 159 s
Årstidsbøgerne ; 3

Som i et langt brev skriver en 
far til sin nyfødte datter om 
det liv og den familie, som hun 
er født ind i med udgangs-
punkt i en forårsdag. 

Rauhala, Pauliina
Himmelsang 
Jensen & Dalgaard, 2016. 271 s
Det unge ægtepar Vilja og 
Aleksi tilhører et fanatisk reli-
giøst samfund i det nordlige 
Finland. Prævention er forbudt, 
så efterhånden som børnene 
kommer til, stiger udmattelsen 
i troens navn. Men tør man 
tvivle på kærligheden, moder-
skabet - og troen?  

Ullmann, Linn
De urolige 
Gyldendal, 2016. 401 s
Fortælling om at være datter 
af den døende filminstruktør 
Ingmar Bergmann, sammen-
sat af erindringer, fiktion, 
dokumentarisk materiale og 
refleksioner. Der tegnes et bil-
lede af en broget familie, hvor 
kærlighed og afsavn går hånd 
i hånd. 

Udenlandske romaner

Banner, Catherine
Huset ved nattens ende 
Cicero, 2016. 458 s
I 1914 kommer lægen Amadeo 
Esposito til en fjern italiensk ø, 
som charmerer ham i en grad, 
så han bliver boende, stifter 
familie og overtager øens bar. 

Fra bardisken iagttager han 
familien, øen og hele århun-
dredet i både vækst- og kata-
strofeperioder. 

Bowen, Brenda
Vidunderlige august 
Bazar, 2016. 322 s
Hopewell Cottage. Kønt gam-
melt sommerhus til leje på en 
lille ø. Tilfældigheder giver de 
trætte småbørnsmødre Rose 
og Lottie muligheden for en 
pause fra hverdagen sammen 
med den sørgende Beverly 
og Caroline, en ydmyget film-
stjerne. 

Bronsky, Alina
Baba Dunja og kærligheden 
Kristeligt Dagblad, 2016. 186 s
Baba Dunja vender som ældre 
kvinde tilbage til sin gamle 
landsby i dødszonen ved 
Tjernobyl. Her lever hun med 
sine naboer et så almindeligt 
liv som muligt med giftig jord 
og bestrålede fødevarer, 
imens hun tænker tilbage på 
sit liv. 
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DeLillo, Don
Zero K 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 268 s
Jeffrey Lockharts stedmor 
ligger for døden med uhel-
bredelig sklerose. Jefferys 
far er heldigvis storinvestor 
i et kompleks med speciale 
i at nedfryse mennesker. 
Den mulighed vil stedmoren 
benytte sig af for at vente på 
en kur mod sygdommen. Men 
også Jefferys far vil lade sig 
nedfryse.

Evans, Lissa
Små synder 
Bazar, 2016. 334 s
Under 2. verdenskrig sendes 
10-årige Noel væk fra London, 
og han kommer i pleje hos 
Vee, der har en kreativ tilgang 
til at tjene penge. Noel er en 

speciel dreng, der hos Vee fin-
der et fællesskab, der hjælpe 
dem begge igennem krigen. 

Foer, Jonathan Safran
Her er jeg 
Tiderne Skifter, 2016. 651 s
Fire uger i en amerikansk-
jødisk middelklassefamilies liv 
skildres intenst og hudløst. 
Forældrene Jacob og Julia står 
på randen af skilsmisse, deres 
tre sønner er urolige og sam-
tidig rammer en stor naturka-
tastrofe Israel og øger presset 
på flere fronter. 

Lipson, Katri
Kosmonaut 
Jensen & Dalgaard, 2016. 201 s
I det mørke Murmansk drøm-
mer musiklærerinden Svetlana 
om kærlighed og passion; 
16-årige Serjosja er forelsket 
i hende og drømmer om 
at blive kosmonaut, mens 
bedstevennen Sasja forsøger 
at holde det hele realistisk 
nede på jorden i den barske 
hverdag. 

Magris, Claudio
Intet retsligt efterspil 
Rosinante, 2016. 405 s
På manisk vis samler en mand 
genstande og våben til et 
kolossalt krigsmuseum, der 
skal vise krigens vanvid, men 
også krig som menneskeligt 
grundvilkår. 

Marías, Javier
Ondt er begyndt 
Gyldendal, 2016. 537 s
Juan de Vere bliver assistent 
for den tidligere succesrige 
filminstruktør Eduardo Muriel. 
Her bliver han vidne til et 
stormfuldt og hadsk ægteskab 
mellem instruktøren og hans 
kone Beatriz, der lever en til-
værelse i skyggen af den span-
ske borgerkrig i årene efter 
Francos død. 

Moore, Lorrie
Ligesom livet 
Tiderne Skifter, 2016. 269 s
11 noveller, der skildrer livets 
genvordigheder og det ofte 
problematiske forhold menne-
sker imellem. 

Obioma, Chigozie
Vi var fiskere 
Klim, 2016. 311 s
Benjamin og hans brødre 
fisker ved byens forbudte flod. 
Her møder de en dag den gale 
mand, Abulu, som forudser at 
den ældste bror, Ikenna, vil 
blive myrdet af sine brødre. 
Profetien forgifter langsomt 
Ikennas liv, og familiens tætte 
bånd forandres for altid. 

Ruiz Zafón, Carlos
Tågens fyrste 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 170 s
Familien Carver flytter til en 
lille kystby i 1943 for at slippe 
for krigen. Det viser sig dog, at 
uhyggelige spøgelseskræfter 
i form af Tågens Fyrste sty-
rer den lille by. De to ældste 
børn i familien, Alicia og Max, 
sætter sig for at opklare for-
bandelsen sammen med den 
lokale Roland. 



6

Sendker, Jan-Philipp
Hjertets stemme 
Gad, 2016. 350 s
2. del af: At høre hjertet slå 

Karrierekvinden Julia hører 
pludselig en stemme i hove-
det, der stiller en masse nær-
gående spørgsmål til hendes 
fortid og nuværende liv. Det 
bliver en rejse til Burma, der 
giver Julia svar på den mysti-
ske stemme og hjælper hende 
med at finde sig selv. 

Smith, Ali
Den første person og andre 
historier 

Tiderne Skifter, 2016. 213 s
Novellesamling, der kredser 
om et kvindeligt jeg, der 
møder et du. Samtlige 12 
noveller leger med og udfor-
drer realismen samt indehol-

der metaplan om noveller og 
skrivekunst. 

Toews, Miriam
Søster 
Tiderne Skifter, 2016. 254 s
Kan man hjælpe sin elskede 
søster med at begå selvmord, 
fordi hun finder livet pinefuldt 
og uudholdeligt?  

Ungar, Hermann
De lemlæstede 
Sidste Århundrede, 2016. 236 s
Stærkt neurotisk bankansat 
får sin skemalagte hverdag 
ødelagt af sin frådende gifte-
beredte udlejer. 

Yanagihara, Hanya
Et lille liv 
Politiken, 2016. 792 s
Fire unge mænd, fire gode 
venner, forsøger at finde fod-
fæste i New York. Kunstneren 
JB, arkitekten Malcolm, 
skuespilleren Willem og advo-
katen Jude. Men romanen 
skifter karakter og forankrer 
sig i Jude og langsomt træv-
les Judes hårde og brutale 
opvækst op. En opvækst, der 
truer med at ødelægge den 
voksne Jude.  

Yu, Hua
Fortællingen om dengang Xu 
Sanguan solgte sit blod 

Klim, 2016. 265 s
Menneskeligt portræt af en 
mand der i kampen for sin 
familie risikerer livet ved at 
sælge sit blod. Samtidig en 
satirisk skildring af livet i Kina 
under Maos styre. 

Zink, Nell
Knald og fald 
Hr. Ferdinand, 2016. 242 s
Den lesbiske Peggy begynder 
i 1966 på college og falder for 
en lærer, der er bøsse. Ti ulyk-
kelige år og to børn senere 
forlader hun ham, tager dat-
teren med sig, og lever under 
jorden. Men skæbnen vil, at 
datteren møder sin bror på 
universitetet under uheldige 
omstændigheder. 

Mest for kvinder

Carmack, Cora
Som sendt fra himlen 
Lovebooks, 2016. 353 s
Losing it ; 2

Cade forsøger at hele sit såre-
de hjerte. Max mangler en helt 
almindelig kæreste, hun kan 
præsentere for sine forældre 
og de indgår en aftale. Men 
jo mere de lader som om, jo 
mere ægte føles det. 

Forman, Gayle
Bare et år 
Gyldendal, 2016. 295 s
2. del af: Bare en dag 

Willem vågner forslået og for-
virret på et hospital i Paris, han 
er blevet overfaldet. Men hvor 
er pigen han var sammen med 
blevet af? Hende han kaldte 
Lulu? Han må finde hende. 
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McFarlane, Mhairi
Fra og med dig 
HarperCollins Nordic, 2016. 397 s
Anna Alessi er en veluddannet 
og smuk singlekvinde, som 
dater på livet løs. I folkeskolen 
var hun ekstremt overvægtig 
og blev mobbet groft. Da hun 
konfronteres med skolens 
værste bølle, bliver der luk-
ket op for alle de godt gemte 
følelser. 

Owens, Lisa
Ude af drift 
Gad, 2016. 313 s
Claire har sagt sit job op for at 
finde noget, der giver bedre 
mening. Kæresten Luke for-
søger at støtte hende, mens 
familien ser hovedrystende til. 
Lidt for meget vin og for man-
ge sarkastiske bemærkninger 
gør ikke livet lettere for Claire. 

Prowse, Amanda
En perfekt datter 
Flamingo, 2016. 285 s
Jackies liv blev ikke som for-
ventet, og imellem huslige 
gøremål og pasningen af sin 
demente mor, drømmer Jackie 
om det liv der kunne have 
været, og det liv hun ønsker 
for sin datter. 

Riley, Lucinda
De syv søstre 
Cicero, 2016. 523 s
Pa Salt dør og hans seks 
adoptivdøtre står tilbage med 
muligheden for at finde deres 
ophav. 

Steel, Danielle
En dyrebar gave 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 331 s
Veroniques eksmand dør og 
efterlader en arv til hende og 
deres fælles døtre, som sen-
der dem ud på en følelsesladet 
rejse. 

Young, Samantha
Dublin street 
Flamingo, 2016. 307 s
Amerikanske Jocelyn flyg-
ter fra sin tragiske fortid til 
Skotland. Jocelyn lukker ikke 

nogen ind, men indleder en 
hed affære med den rige 
forretningsmand Braden 
Carmichael. Braden vil dog 
ikke vil nøjes med sex. 

Historiske romaner

Clod Pedersen, Susanne
Jomsvikingen 
Bazar, 2015. 523 s
Arnulf sagaen ; 2. bog

Jomsvikingen Arnulf Ulveblod 
og hans blodbrødre sejler 
med Svend Tveskægs flåde til 
England for at kæmpe mod 
Kong Æthelred, men Arnulf 
har også kone og børn at 
tænke på. 

Forrester, James
Det sidste sakramente 
Jentas, 2016. 416 s
3. del af: Helligt forræderi 

England 1566-1567. Den engel-
ske herold William Harley er 
i besiddelse af et dokument, 
der kan trække tronen væk 
under dronning Elizabeth 
og kaste England ud i en 
religionskrig. Hvem kan han 
stole på, og kan de personlige 
omkostninger blive for høje?  

Iggulden, Conn
Blåt blod 
Gyldendal, 2016. 371 s
Rosekrigene ; 3. bog

Kampen om Englands trone 
er i fuld gang. Richard af York 
er død, og Edward af March 
udråber sig selv til Englands 
nye konge. Men så let skal det 
ikke være, og det sindrige spil 
om magten fortsætter. 

Lings, Jens Kristian
Modermordet i Fjaltring 
Reklamika, 2016. 316 s
Historisk roman om Laust 
Poulsen som i 1837 blev hen-
rettet for mordet på sin mor 
Else Mærsk. Vi følger de to fra 
deres fødsel til død og hører 
undervejs om det barske liv i 
den lille landsby Fjaltring, hvor 
sladder og misundelse kan 
ødelægge alt. 
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Ludlow, Jack
Roms søjler 
Punktum, 2016. 388 s
Om den romerske republik og 
dens krigeriske ekspansion. 
Den ukomplicerede kriger 
Aulus og den udspekulerede 
politiker Lucius blev allerede 
som drenge knyttet sammen 
af en blodsed og en skræm-
mende profeti. Som voksne 
skilles deres moralske og poli-
tiske veje. 

Vraa, Mich
Haabet 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 415 s
Fregatten Haabet stævner i 
1803 ud fra København med 
skibsreder Frederiksen og 
hans 14-årige datter Maria om 
bord. Undervejs afdækkes 
skibets mørke fortid, samt en 
række hændelser der har stor 

indflydelse på Marias opvækst 
og liv. 

Erotiske romaner 

Carlan, Audrey
Calendar girl 
Lovebooks, 2016. 453 s
Bind 2 : April, maj, juni

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

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. 

Kennedy, Elle
Dømt ude 
Flamingo, 2016. 357 s
Off-campus ; 3

Allie vil bare have trøstesex 
efter et hårdt brud. Den noto-
riske scorekarl, ishockeyspil-
leren Dean, er altid frisk på et 
godt knald. Ingen af dem for-
venter, at kærligheden lurer 
lige om hjørnet. 

Spænding

Connelly, Michael
Mordbrand 
Klim, 2016. 362 s
Krimiserien med: Harry Bosch ; 15

Harry Bosch arbejder som 
seniormedarbejder i afdelin-
gen for uafsluttede sager og 
kommer sammen med den 
ambitiøse unge Lucia Soto på 
en sag om et muligt attentat 
på en musiker for ti år siden. 

Hawley, Noah
Før faldet 
Jentas, 2016. 429 s
Et fly med overklassepassage-
rer og den fattige kunstmaler 
Scott Burroughs styrter i havet. 
Kun han og en fire år gammel 
dreng overlever styrtet. Var det 
et uheld eller var det sabotage, 
og ønskede nogen at slå pas-
sagererne ihjel?  

Kerr, Philip
Kvinden fra Zagreb 
Modtryk, 2016. 396 s
Berlin noir serien ; 10. bind

I 1942 beordres Bernie 
Gunther til at holde foredrag 
på en international politikon-
gres i Berlin. Det bliver indled-
ningen på en sag, hvor han på 
ordre af Joseph Goebbels må 
en tur til så forsklellige steder 
som Balkan og Schweiz. 
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Maynard, Joyce
Bjerget bag huset 
HarperCollins Nordic, 2016. 400 s
En seriemorder huserer i 
Californien, og Rachels far 
efterforsker sagen. Rachel og 
hendes søster prøver at hjælp, 
men det går slet ikke som 
ventet. 

Musso, Guillaume
Opkald fra en engel 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 409 s
Ved et sammenstød i en ame-
rikansk lufthavn, får Madeline 
og Jonathan forbyttet deres 
mobiltelefoner. De falder 
begge for fristelsen til at 
undersøge den andens privat-
liv. Snart er de så optagede af 
hinandens hemmeligheder, at 
det ændrer deres egne liv. 

Tremayne, S. K.
Faldet 
Gad, 2016. 356 s
Da Angus og Sarah mister 
deres ene tvillingedatter i en 
ulykke, flytter de til en isoleret 
ø ud for den skotske kyst. Her 
sniger tvivlen sig langsomt ind 
på Sarah - for hvad skete der 
den dag ulykken fandt sted og 
hvem af tvillingerne var det 
egentlig der døde?  

Dansk spænding

Dahlberg, Rasmus
Stormflod 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 293 s
3. del af: Solstorm 

Lisbeth Storm køber en idyl-
lisk beliggende landejendom 
på Falster, hvor hun vil finde 
ro med sine børn. Gården lig-
ger dog ikke langt fra diget, 
hvor et stort konsortium ved 
efterårstide indleder et stort 
anlægsarbejde. Står de store 
kapitalinteresser over de loka-
le beboeres liv og ejendom?  

Garmark, David
Det fjerde menneske 
Turbine, 2016. 343 s
En mand vågner blodig i en 
kiste i Slovenien uden at kun-
ne huske, hvem han er eller 
hvorfor han er blevet skudt. 
Det går dog snart op for ham, 
at nogen er efter ham, og at 
han har gjort noget, der kan 
få alvorlige konsekvenser for 
menneskeheden. 

Hagstrøm, Claus
Solstrejf
Snepryd, 2016. 354 s
En rigmandsdatter findes 
bestialsk myrdet, og politiet er 
på bar bund. Derfor ansættes 
den alkoholiserede Kristian 
Wang som konsulent. I jagten 
på morderen, føres Kristian 
ind i en lukket underverden 
af ekstrem sm-sex, en verden 

hvor den eneste grænse er 
døden. 

Jensen, Jens Henrik
De frosne flammer 
Politiken, 2016. 543 s
Den tidligere elitesoldat Niels 
Oxen er formodet død, men 
har overlevet på en lille svensk 
skærgårdsø. De to fyrede 
PET-folk, Axel Mossman og 
Margrethe Franck får ham dog 
med i et endeligt opgør mod 
den hemmelige organisation, 
Danehof. 

Kazinski, A. J.
Drømmetyderens død 
Politiken, 2016. 392 s
Krimiserien med: Niels Bentzon ; 4

Da gidselforhandler Niels 
Bentzon finder psykologen 
Evelyn Heiberg myrdet, træk-
kes han modvilligt ind i en sag 
om drømmetydning, da noget 
tyder på, at Evelyn har været i 
gang med tyde en drøm eller 
rettere et mareridt kort før, 
hun myrdes. 
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Oxager, Tom
Hun hang på væggen 
mellemgaard, 2016. 202 s
En Sæby-krimi ; 3

Sæby Politistation får nok at 
se til da et værdifuldt maleri 
stjæles og den lokale turist-
chef findes myrdet. Snart kom-
pliceres sagen med yderligere 
mord, afpresning og trusler og 
politiet er hårdt spændt for. 

Staffeldt, Nina von
Frosne beviser 
Milik, 2016. 281 s
En mærkelig virus hærger den 
vestgrønlandske by Sisimiut. 
Sika Haslund er vendt hjem til 
Nuuk og ansat som kommuni-
kationskonsulent. Nu hvirvles 
hun ind i både damage control 
og afsløringen af fortidens 
synder. 

Ørlund, Lars
Den serbiske forbindelse 
Brændpunkt, 2016. 484 s
Efterretningsagenten John 
Norton træder i aktion efter 
terrortrusler mod OL i London 
2012. Kan hans gruppe nå at 
afværge blodige angreb mod 
OL, selv om stærke kræfter 
modarbejder dem - og med 
hvilke midler og omkostnin-
ger?  

Nordisk spænding

Dahl, Kjell Ola
Kureren 
Modtryk, 2016. 350 s
I 1942 må Ester som jøde og 
kurerer for modstandsbevæ-
gelsen flygte fra Oslo. 25 år 
senere dukker en mand fra 
dengang op. Hvad vil han nu? 
Dræbte han Esters veninde 
dengang, og var hans med til 
at angive Esters familie? Ester 
vil nu tilbunds i det hele. 

Tvedt, Chris
Djævelens børn 
Klim, 2016. 298 s
Krimiserien med: Edvard Matre ; 3

Politiefterforskeren Edvard 
Matre er blevet degraderet 
og arbejder nu med at finde 

forsvundne asylbørn. Da en 
ung syrer forsvinder, regner 
de fleste med at han er taget 
tilbage til hjemlandet, men 
Matre er dog ikke overbevist.

Yrsa Sigurðardóttir
DNA
Lindhardt og Ringhof, 2016. 479 s
En kvinde myrdes brutalt, og 
kvindens lille datter, der gem-
mer sig under sengen, er det 
eneste spor som kriminalas-
sistent Huldar har at gå efter. 
Kort efter myrdes en anden 
kvinde og politiet får travlt. 

Zander, Joakim
Broderen 
Gyldendal, 2016. 421 s
Trendspotteren Yasmine 
rejser til den stockholmske 
forstadsghetto for at opspore 

sin forsvundne bror, og kom-
mer i clinch med ghettoens rå 
hakkeorden. Imens arbejder 
juristen Klara Walldéen på et 
forskningsprojekt i London, 
der viser sig at være betændt 
og have forbindelser til ghet-
tomiljøet i Sverige. 

Biografier  
& erindringer

99.1
Thorsen, Nils
Andre mennesker 
Ajour, 2016. 224 s
11 portrætinterviews med 
kendte danskere som har det 
til fælles at deres profession 
og karriere afspejles i hele 
deres levede liv, både skram-
merne og de lyse sider. 
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99.4 Boserup, Kristian
Dem vi var 
Made in Copenhagen, 2016. Dvd
Kristian og Mette Line har 
været sammen i 12 år og 
stiftet familie. Men så falder 
39-årige Kristian om med en 
blodprop, der ødelægger 1/3 
af hans hjerne. Mens Kristian 
kæmper med genoptræning, 
bygger Mette Line huset om 
og passer børnene og sit 
arbejde. Samtidig slås hun 
med at genkende Kristian, der 
ikke er den samme mere. 

99.4 Christian, VIII, konge af 
Danmark
Busck, Jens Gunni
Christian 8. 
Historika, 2015. 59 s
Biografi over kong Christian 
VIII's (1786-1848) liv. 

99.4 Dahl, Simone
Dahl, Simone
Min bedste ven og værste 
fjende 

mellemgaard, 2016. 101 s
Simone Dahl (f. 1998), der som 
12-årig fik diagnosticeret anor-
eksi, beretter om et teenageliv 
med indlæggelser, depression 
og selvmordsforsøg, og om 
hvordan hun til sidst over-
vandt både anoreksi og bulimi. 

99.4 Demant Hatt, Emilie
Vildfuglene
Multivers, 2016. 335 s
Om ægteparret Emilie 
Demants (1873-1958) og 
Gudmund Hatts (1884-1959) 
opvækst, samliv og arbejds-
fællesskab i en periode, hvor 
kvindelige malere ikke blev 
anerkendt og arkæologien 
gjorde store opdagelser. 

99.4 Ejersbo, Jakob
Ejersbo
Bonke Film, 2015. Dvd
Den afdøde forfatter Jakob 
Ejersbos to bedste venner 
kæmper sig op mod toppen 
af Kilimanjaro for i al hemme-
lighed opfylde Ejersbos ønske 
om at få spredt sin aske netop 
dér. Undervejs fortæller filmen 

gennem klip med familie og 
venner om forfatterens ellers 
ret private liv. 

99.4 Ejersbo, Jakob
Skyum-Nielsen, Rune
Jakob var her 
Gyldendal, 2016. 464 s
Om forfatteren Jakob Ejersbo 
(1968-2008) fortalt i erin-
dringsglimt fra dem, der var 
tættest på. Om virkelighed og 
fiktion der smelter sammen, 
og om en kompromisløs sjæl, 
der brændte sine broer, og 
hvis passion for at skrive kun 
døden kunne stoppe. 

99.4 Kampmann, Viggo
Smidt, Poul
Viggo Kampmann 
Gyldendal, 2016. 478 s
Om embedsmanden og 
socialdemokraten Viggo 
Kampmanns (1910-1976) vej til 
statsministerposten som en af 
velfærdstatens største politi-
ske arkitekter, men også om 
hvorfor han pga. personlige 
problemer måtte give afkald 
på det politiske liv. 

99.4 Le Carré, John
Le Carré, John
Duernes tunnel 
Rosinante, 2016. 399 s
Forfatteren John le Carrés (f. 
1931) erindringer, der giver 
et indblik i de mennesker og 
begivenheder, der har formet 
hans liv og forfatterskab. 
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99.4 Mogensen, Andreas
Mogensen, Andreas
Min rejse til rummet 
Politiken, 2016. 267 s
Om Andreas Mogensen (f. 
1976), hans målrettede karriere 
for at blive optaget ved Den 
Europæiske Rumorganisation 
og den 10 dage lange rumrejse. 

99.4 Møller, Per Stig
Møller, Per Stig
Dage og kampe 
Gyldendal, 2016. 238 s
Per Stig Møller (f. 1942) fortæl-
ler om sit virke som politiker, 
forfatter og kulturdebattør. 
Om kulturkampen i 1970'erne, 
sikkerhedspolitikken i 1980'er-
ne og om Det Konservative 
Folkepartis udvikling fra 
1950'erne og frem. Og om 
tilværelsens mørkere toner på 
det personlige plan. 

99.4 Pedersen, Karina
Pedersen, Karina
Helt ude i hampen 
Gyldendal, 2016. 195 s
I en række mails fortæller 
Karina Pedersen (f. 1976) 
historien om sin opvækst i 
Korskærparken i Fredericia. 
Med sin egen underklasse-fa-
milie som eksempel, tager hun 
et opgør med velfærdsdan-
mark og de sociale ydelser. 

99.4 Pundak, Ron
Pundak, Ron
Nysgerrighedens akse 
Gyldendal, 2016. 319 s
Personlig beretning om Yom 
Kippur-krigen hvor forfatteren 
mister sin bror. Samtidig en 
beretning om Pundak-familien 
gennem generationer. Ron 
Pundak (1955-2014) var prisbe-
lønnet dansk-israelsk journa-

list, historiker, søn af Herbert 
Pundik og en af bagmændene 
bag Oslo-aftalen. 

99.4 Rasmussen, Halfdan
Bredsdorff, Lene
Halfdan Rasmussen 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 348 s
Om Halfdan Rasmussens (1915-
2004) liv og digtning. 

99.4 Rinaldi, Robin
Rinaldi, Robin
Mit vilde år 
Gyldendal, 2016. 334 s
En selvbiografisk skildring af 
dét år i forfatterens liv hvor 
hun giver sin mand et ultima-
tum: hvis han ikke ville have 
børn, vil hun i ét år have lov 
til at leve i et frit forhold og 
udforske sin seksualitet med 
andre partnere. 

99.4 Trump, Donald J.
Trier Mogensen, Lars
Den store joker 
Gyldendal, 2016. 167 s
Et politisk portræt af milliar-
dæren Donald Trump (f. 1946), 
der kan blive USA's næste 
præsident. Samt om hvordan 
Trumps tilgang til politik er 
med til at ændre, hvordan 
politikere opfører sig. 

99.94 Det Glücksborgske 
Kongehus
Knapp, Jette
Kongehuset i Gråsten  
gennem 80 år 

Lokalhistorisk Arkiv for Graasten 
By og Egn, 2016. 80 s

Om Gråsten Slot og de konge-
liges ophold der, samt deres 
forhold til byens borgere. 

99.94 Henriques
Hvidt, Kristian
Det mousserende element 
Vandkunsten, 2016. 231 s
Fortælling om den køben-
havnsk-jødiske slægt 
Henriques og om udviklingen 
og driften af familiens vekse-
lererfirma, fra det blev grund-
lagt i 1801 af Ruben Henriques, 
til det solgtes i 1986. 
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Fra virkelighedens 
verden

13.17
Christoffersen, Mads
Mænd der mister 
Dansk Psykologisk Forlag, 2016. 
181 s

Otte mænd beskriver de følel-
sesmæssige oplevelser de har 
haft med at miste deres koner 
som følge af kræft, og om 
hvordan de er kommet igen-
nem kriserne. 

34.38
Beiter, Morten
Mafiaen kommer 
Gyldendal, 2016. 334 s
Med udgangspunkt i en tidli-
gere siciliansk mafiaboss' for-
tællling, beretter forfatteren 
om italienske mafiaorganisati-
oners rejse fra deres udspring 

i Syditalien til Nordeuropa, 
hvor de hurtigt er ved at få 
fodfæste i en tid hvor græn-
serne mellem legalt og illegalt 
er i opløsning. 

Tro & tanker

16.8
Brinkmann, Svend
Ståsteder 
Gyldendal Business, 2016. 199 s
Kritik af tidens nyttetænkning, 
der ifølge forfatteren fører til 
tomhed og mangel på mening 
i tilværelsen. Omkredser som 
modvægt 10 eksistentielle stå-
steder med iboende værdi. 

30.11
Bentzon-Ehlers, Thomas
Den guddommelige vision 
mellemgaard, 2016. 183 s
I en sammensmeltning af 
politik, filosofi, psykologi, 
videnskabelige erkendelser og 
spiritualitet opstilles en række 
visioner for retspolitik, sund-
hedspolitik, udenrigspolitik, 
udviklingspolitik, sikkerheds-
politik, energipolitik, dyrevel-
færd og uddannelsespolitik. 

Samfund & videnskab

30.1628
Ravn, Malene
Gadens stemmer 
Saxo, 2016. 168 s
Seks nuværende og tidligere 
hjemløse fortæller om kao-
tiske barndomme og brudte 
familiebånd, stofmisbrug, 
sociale derouter og spinkle 
håb. 

32.6
Grøndahl, Jens Christian
Europas ambassade 
Gyldendal, 2016. 122 s
Essay om, hvordan flygt-
ningekrisen påvirker vores 
kultur og selvforståelse. 
Forfatteren beskriver en rejse 

til Lampedusa i februar-marts 
2016 og gengiver samtaler 
med personer, han møder 
undervejs, sit indtryk af perso-
nerne og omgivelserne, hvor 
møderne finder sted. 

50.4
Munroe, Randall
Hvad nu hvis? 
Loxodonta, 2016. 318 s
Med udgangspunkt i naturvi-
denskaben er gives på absur-
de, humoristiske og skøre 
spørgsmål som f.eks "Hvad nu 
hvis et regnvejr smed alt sit 
vand i én stor regndråbe?"  

53.1
Rovelli, Carlo
Syv små forelæsninger  
om fysik 

Gyldendal, 2016. 79 s
Populærvidenskabelige fore-
læsninger, der formidler fysik-
kens teorier om det mindste, 
partiklerne, til det største, 
kosmos. 
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96
Kærgård, Niels
Hvorfor er vi så rige  
og lykkelige? 

Eksistensen, 2016. 69 s
Om reformationen, dens 
idégrundlag og indflydelse på 
Danmarks senere økonomiske 
og sociale udvikling. 

Personlig udvikling  
& psykologi

13.16
Præstér under pres 
Dansk Psykologisk Forlag, 2016. 
216 s

Med afsæt i sportspsykologi, 
ACT (acceptance and commit-
ment therapy) og mindfulness 
gives vejledning til, hvordan 
man udvikler mental styrke og 
lærer at præstere under pres. 
Med øvelser og cases. 

13.17
Simonsen, Irene
Når livet går i stå 
Linje H, 2016. 179 s
En personlig beretning om 
sorg og om hvordan man kan 
bearbejde den. 

15.2
Hinge Thomsen, Ulla
Tilgiv
Rosinante, 2016. 190 s
Gennemgang af begrebet tilgi-
velse med kortfattede faglige 
pointer, samt råd og vejled-
ning til hvordan man slipper 
gammelt nag og bliver bedre 
til at tilgive andre. 

39.6
Ap, Lars
Fucking flink dig selv 
People'sPress, 2015. 176 s
Vil du være fucking flink? Så er 
dette træningsprogrammet. 
Gennem fem trin styrker du 
din sociale sixpack, forvandler 
dig fra liker til doer og ender 
som et fyrtårn i at skabe en 
bedre verden for dig. 

60.106
Frygtløs ledelse 
Dansk Psykologisk Forlag, 2016. 
133 s

Inspiration for ledere om det 
at have mod og overvinde den 
personlige frygt og ubehag, 
der ofte afholder ledere fra 
at stå frem og tage ansvar og 
beslutninger. 

61.642
Bryd dine negative  
tankemønstre

Sydgården, 2016. 207 s
For at lære at gå andre veje 
i livet, bør man kende sine 
"gamle" veje. Metoden 
schema terapi anvendes i tera-
piforløb og til selvudvikling for 
voksne, der ønsker bedre for-
ståelse og kontrol af følelser, 
tanker og adfærd. 

61.646
Bernstein, Albert J.
Følelsesvampyrer 
Hillerød Boghandel, 2016. 371 s
Beskrivelse af de fem hyppig-
ste personlighedstyper inden 
for kategorien "følelsesvam-
pyrer" eller "emotional vampi-
res", der er en betegnelse for 
mennesker der følelsesmæs-
sigt dræner andre for energi. 

Samliv

30.1751
Glargaard, Mette
Nærvær, gnist og samtale 
Grenen, 2016. 129 s
Om hvordan man får et par-
forhold til at fungere bedst 
muligt ved at samarbejde og 
at skabe et rum for hinanden. 
Med små cases og beskrivelser 
af problemstillinger og gode 
råd til løsning af disse. 

30.1752
Heide Ottosen, Mai
Delebørn
Akademisk Forlag, 2016. 175 s
På baggrund af den nyeste 
forskning på området peger for-
fatteren på en række risiko- og 
beskyttelsesfaktorer, der kan 
gøre deleordningen mere eller 
mindre belastende. Med cases. 
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Mest for kvinder

15.2
Jensen, Stinemaria Mollie
Sensitiv mor 
Aronsen, 2016. 195 s
Find dine styrker og forstå 
dig selv. 

61.263
Pallisgaard, Karen
Gravidyogabogen 
Rosinante, 2016. 265 s
Hvert kapitel er inddelt i tri-
mestre og indeholder en per-
sonlig beretning om livet som 
gravid med yogaøvelser. 

64.14
Nebelong, Elizabeth
Bikinikuren 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 144 s
Slankebog for kvinder, der byg-
ger på Vægtkonsulenternes 

principper og følger Sundheds-
styrelsens anbefalinger. Med 
opskrifter samt madplaner, 
indkøbslister og afsnit om tilbe-
redning og motion. 

Rejser & oplevelser

42.7 Paris
Albers, Marie Louise
Grøn guide Paris 
Arkiv for Detaljer, 2016. 197 s
Rejseguide til grønne og øko-
logiske oplevelser i Paris, som 
henvender sig til det moderne 
øko-interesserede menneske. 
Er delt i 4 hovedafsnit: Mad 
& drikke, økologiske super-
markeder, oplevelser (også 
på cykel) og vin, som igen er 
inddelt efter Paris' arrondis-
sementer. 

47.5
Frandsen, Erik A.
Via Francigena 
Gyldendal, 2016. 260 s
Kunstnerisk og personlig rejse-
skildring i tekst, tegninger og 
fotografier fra en vandring fra 
Gran San Bernardo i Schweiz 
til Rom. 

Danmark rundt

46
Perler i det danske ørige - 27 
småøer 

Sammenslutningen af Danske 
Småøer, 2016. 59 s

Introduktion til 27 danske 
småøer. For hver ø vises et 
kort over øen og i listeform 
de informationer, der knyt-
ter sig til øen med hensyn til 
størrelse, transport, erhverv, 
foreninger og boligmasse. 

46.3
KBNHVN
People'sPress, 2016. 139 s
Guide til København, fra 
Bellevue i nord til Dragør i 
syd, med historier om byens 
seværdigheder. 

46.4 Bornholm
Kofod, Dennis Gade
Bornholm 
Gyldendal, 2016. 193 s
Om Bornholm og Christiansø. 
Med beskrivelser af både 
kendte og mindre kendte 
natur- og kulturseværdig-
heder, sådan som forfat-
teren selv har oplevet dem. 
Suppleret med kapitler om 
øens historie, folkesagn, 
sprog, og kunstnere og 
erhvervsliv før og nu. 

46.4, Odsherred
Odsherred 
Geopark Odsherred, 2015. 152 s
Landskabet, lyset og livet. 

46.4 Nordsjælland
Tisvildevejen
s.n., 2016. 79 s
Om pilgrimsruten Tisvildevejen 
i Nordsjælland. Ruten går 
fra Esrum Kloster, til Mårum 
Kirke, Annisse, Kirke, Ramløse 
Kirke og Tibirke Kirke. Med 
beskrivelser af ruten, kirkerne, 
landsbyerne og praktiske 
oplysninger om spisesteder, 
overnatningsmuligheder m.v.  
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58.83
Skriver, Jan
Fugleværnsfonden 
Fugleværnsfonden, 2016. 225 s
Beskrivelser af 
Fugleværnsfondens godt 20 
reservater med tips om gode 
fund og årstider samt både de 
enkelte reservaters og selve 
fondens historie. 

Mad & opskrifter  

64.1
Godmorgen! 
Exlibris Media, 2016. 121 s
Æggeretter, smoothies, gra-
nola, frugt, brunch. 

64.13
Åkerberg, Johan
Røg
Lindhardt og Ringhof, 2016. 187 s
Om at lave mad med røg. Med 
afsnit om udstyr, teknikker, 

forberedelser, håndtering 
og forskellige smagsgivere i 
form af træsorter. Opskrifter, 
alle indeholdende røgning 
eller røgede ingredienser. 
Samt tabeller over forskellige 
kødtypers røgning, med anbe-
faling til varighed, saltning og 
røgtype. 

64.14
Clevin, Camilla
Antiinflammatorisk hverdags-
mad 

Agama, 2016. 108 s
Kogebog med danske hver-
dagsretter med antiinflam-
matoriske ingredienser. Med 
afsnit der forklarer hvad anti-
inflammation er, hvad kosten 
går ud på, hvordan man kom-
mer i gang og hvilke køkken-
redskaber, der skal bruges. 

64.14
Maveglad grill 
Muusmann, 2016. 119 s
Kogebog med 40 grillretter til 
mennesker, der lider af irrita-
bel tyktarm og andre fordø-
jelsesgener. Alle opskrifter er 
uden gluten, mejeriprodukter 
og raffineret sukker. 

64.14
Quinn, Sue
Uden tilsat sukker 
Lindhardt & Ringhof, 2016. 159 s
65 naturligt søde opskrifter. 

64.14
Souping
Muusmann, 2016. 167 s
Det nye juicing - detox dig til 
et slankere og sundere liv med 
lækre og smagfulde supper. 

64.14
Villumsen, Karina
Glutenfri og mælkefri  
hverdagsfavoritter 

Madgudinden, 2015. 203 s
Fra madpakke til dessert. 

64.17
Lorang, Louisa
Rasmus Klump pandekager  
i stakkevis 

Lindhardt og Ringhof, 2016. 122 s
Opskrifter på pandekager der 
kan laves sammen med bør-
nene. Opskrifterne er til både 
hovedret og dessert. 

64.19
Hansen, Zander L.
Mocktails
Turbine, 2016. 100 s
Opskrifter på 40 alkoholfrie 
cocktails, populært kaldet 
mocktails. Desuden en kort 
introduktion til mocktails og 
om nyttige redskaber og glas. 
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Ernæring & sundhed

61.38
Kannegaard, Birgit
Livet er for kort til slankekure 
Ny Livsstil, 2016. 303 s
Råd til kostomlægning samt 
kostplan og slankeopskrifter. 

61.38
Slut med forbudt 
Politiken, 2016. 185 s
Slankebog, uden forbud, til 
alle der gerne vil tabe sig, 
men som ikke orker at følge 
den ene fanatiske kur efter 
den anden. Det handler om at 
slippe fokus på rigtig/forkert 
mad, man skal derimod nyde 
den mad, man spiser. 

64.14
Nebelong, Elizabeth
Boost din krop 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 163 s
Opskrifter og madplaner, 
der tager udgangspunkt i 
Vægtkonsulenternes kostråd 
samt 5:2 principperne. 

Strik & hækling

64.64
Randorff, Lene
Rød
Lillestrik.dk, 2016. 87 s
Opskrifter på bluser, trøjer og 
cardigans med inspiration fra 
Japan. 

64.65
Fadum, Frøydis
Hæklede blomster 
Klematis, 2016. 47 s
Hækleopskrifter hvor forskel-
lige typer af blomster er det 
gennemgående motiv; bl.a. til 
anvendelse i borddekoratio-

ner, som dørpynt, som gave-
pynt og pynt på gavekort. 

64.65
Little happy circus 
Little Happy Crochet, 2016. 106 s
Hækleopskrifter med cirkus-
tema, bl.a. en cirkusdirektør, 
en linedanser, en klovn, en 
elefant og en jonglerende 
hvalros. 

64.65
Lücke Larsen, Lisbet
Fin & farverig  
- tunesisk hækling 

Klematis, 2016. 48 s
Hækleopskrifter på små og 
store ting, bl.a. iPhone-taske, 
skuldertaske, karklude, tørklæ-
de og puder. Med mini-kursus 
i hækleteknikken. 

79.31
Bruning, Kate
Hækl din egen campingtur 
Turbine, 2016. 112 s
Hækleopskrifter på ting til en 
campingtur, f.eks. madkurv, 
tipi, campingvogn og kano. 

79.32
Borello, Rachel
Ti dejlige bamser i strik  
- plus sødt tøj og tilbehør 

Turbine, 2016. 112 s
Opskrifter på 10 forskellige 
strikkede bamser, samt tilbe-
hør til bamserne, f.eks. sove-
pose, superhelteudstyr, tøj, 
sokker og huer. 
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Hobby & fritid

64.665
Staal Axelsen, Cathrine
Håndquiltning & patchwork 
Muusmann, 2016. 183 s
Kreative boligartikler til hele 
hjemmet. 

68.9
Enemark, Jane
Pileflet 
BoD, 2016. 99 s
Bind 1

Fletning af kurve. 

76.9
Takacs, Anja
Perlevenner 
DreamLitt, 2016. 116 s
25 store perlepladedesigns 
med dyrebørn, f.eks. elefant, 
panda, pingvin, sæl, kalv og 
honningbi. Mønstrene stræk-

ker sig typisk over 6 kvadrati-
ske plader med målene ca. 14 
x 14 cm. Med mønstre, oplys-
ninger om perler og beskrivel-
ser af fremgangsmåde. 

79.982
Ulnits, Steen
Spinnefiskerens grundbog 
Turbine, 2016. 177 s
Om det klassiske spinnefiskeri 
kombineret med nye typer 
grej. Der fortælles om stangty-
per, hjul, line, beklædning og 
kasteteknikker og om fiske-
metoder i å, sø og hav med 
spinner. 

Sport

79.609
Store drømme 
Byens Forlag, 2016. 138 s
10 fortællinger om en række 
sportsudøvere, som har givet 
alt for at sikre Danmark succes 
ved de olympiske lege. 

79.66
Sort kaffe og hvide sokker 
Politiken, 2016. 252 s
12 tidligere professionelle 
danske cykelryttere fortæller 
om livet som cykelrytter, om 

at være på landevejen, trænin-
gen, stilen, kosten, cyklen og 
udstyret, kulden, hierarkiet, 
rivaliseringen, smerten, kon-
kurrencen og motionisten. 
Med korte portrætter af hver 
af de 12 cykelryttere. 

79.71
Mortensen, Pelle
En verden af fodbold 
Turbine, 2016. 234 s
Fotobog, der viser børn, unge 
og voksne spille fodbold på 
gadeplan verden over. 

79.71
Sorgenfri, Søren
Sensationen 
Byen, 2016. 117 s
Om den engelske fodboldklub 
Leicester City, der i sæsonen 
2015/16 var tippet til nedryk-
ning, men endte med at vinde 
Premier League med den 

danske landsholdsmålmand 
Kasper Schmeichel (f. 1986) 
på holdet. 

Krop & velvære

61.267
Kend din krop - når den ældes
ÆldreForum, 2016. 107 s
Gennemgår aldersforandrin-
ger i hele kroppen, fra top til 
tå - også dem der ikke tales 
så meget om. Desuden per-
sonlige beretninger om livet 
som ældre og beskrivelse 
af kvinders og mænds lidt 
forskellige måder at gribe 
aldersforandringer an på, 
samt nyttig viden om brug af 
medikamenter og nyeste om 
aldringsforskning. 

61.36
Kold, Mette
Kom i gang med mindfulness 
og meditation og få en  
regelmæssig praksis 

Time2be, 2016. 118 s
Bogen indeholder 20 guidede 
øvelser over et 28 dages for-
løb. 
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61.36
Nhât Hanh, Thich
Stilhed 
Dansk Psykologisk Forlag, 2016. 
171 s

Hvordan mindfulness kan hjæl-
pe med at stoppe den indre 
støj og monolog i vores hjerter 
og hoveder, og om at give slip 
på ideer, tanker og koncepter 
for at skabe plads til det egen-
tlige og rolige sind. 

79.53
Siegumfeldt, Sisse
Yoga for børn - og deres 
voksne 

Gyldendal, 2016. 161 s
8 komplette programmer med 
yogaøvelser, mindfulness og 
afspænding for børn fra 3 til 9 
år - og deres voksne. 

79.61
Kristensen, Michelle
MK løbecamp 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 198 s
Om løb som motionsform. Fire 
forskellige løbeprogrammer, 
øvelser til styrketræning og 
udstræk, samt et bredt udvalg 
af opskrifter på "løberigtig 
mad". 

Sundhed  
& behandling

61.38
Få styr på dit stofskifte 
Politiken, 2016. 292 s
Viden, inspiration og konkrete 
værktøjer til at blive fri for 
symptomerne ved for højt 
eller for lavt stofskifte. 

61.54
Kold, Mette
Ayurveda 
Time2be, 2016. 65 s
Introduktion til grundfiloso-
fien i ayurveda, som betyder 
viden om livet. De tre doshaer 
samt kost, der passer til dem 
gennemgås. 

Musik & kunst

72 Kørner, John
Kørner, John
John Kørner - maleri 
Strandberg Publishing, 2016. 
210 s

Præsentation af John Kørners 
nyeste akrylmalerier. 

78.9064
Hansen, Nicki B. E.
Stemmer og ører 
Tekst og betydning, 2016. 233 s
Musikbog om syv betydnings-
fulde sangerinder og deres 
bands i den fornyende post-
rockmusik fra sidst i 1960'erne 
frem til de sene 1980'erne. 

99.4 Rasmussen, Carl
Hermansen, Karsten
- saa maler jeg, hvad jeg har set 
Marstal Søfartsmuseum, 2016. 
310 s

Biografi over marinemaleren 
Jens Erik Carl Rasmussen 
(1841-1893) fra Marstal, med 
gengivelser af en stor del af 
hans værker. 

99.4 Vilks, Lars
Man forhandler ikke med et 
maskingevær 

Document, 2016. 96 s
Bogen fortæller i tekst og 
fotos om Lars Vilks (f. 1946) 
som menneske, kunstner 
og hadeoobjekt for radikale 
muslimer. 

Historie

94.41
Hilmes, Oliver
Berlin 1936 
Kristeligt Dagblad, 2016. 327 s
Portræt af Berlin, der i som-
meren 1936 gør sig klar til 
de olympiske lege, og hvor 
prominente og ukendte ind-
byggere, gæster og turister 
strømmer til fra hele verden. 
Begivenhederne beskrives 
dagsvis fra den 1.-16. august. 
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97.973
Kappeler, Andreas
Ukraines historie 
Ellekær, 2016. 481 s
En beskrivelse af Ukraines 
historie fra Kievrigets 
opståen i det 9. århundrede 
til Den Orange Revolution og 
Ruslands indlemmelse af Krim-
halvøen. 

Apple & windows

19.6333
Langborg-Hansen, Kristian
Google Fotos 
Libris, 2016. 87 s
Få styr på dine billeder. 

19.6393
Peulicke Larsen, Louise
Få mere ud af Facebook 
Libris, 2016. 103 s
Instruktioner til basale og 
avancerede funktioner. 

68.13
Riegels, Daniel
Få mere ud af dit Apple Watch 
Libris, 2016. 93 s
Tips til Apple Watch. 

FILM

Nordiske film 

Blandt mænd og får
Scanbox Entertainment 
Denmark, 2016. Dvd

Islandsk filmdrama om to 
brødres 40-årige uvenskab. 
De er naboer og begge fåre-
avlere. Konflikten tager til, 
da Kiddis præmievædder får 
konstateret scrapie efter et tip 
til myndighederne fra Gummi, 
som selv ikke har helt rent mel 
i posen. 

Flaskepost fra P 
Nordisk Film, 2016. Blu-ray 
En 8 år gammel flaskepost 
afleveres til politiets Afdeling 
Q for henlagte sager. Den 
viser sig at have forbindelse 
til en aktuel kidnapning af 
to børn. Carl Mørck, Assad 

og politiets indsatsstyrke får 
travlt med at rede trådene ud - 
inden det er for sent. 

Udenlandske Film

10 Cloverfield Lane 
Fox-Paramount Home 
Entertainment, 2016. Dvd

Efter et biluheld vågner en 
ung kvinde lænket fast i en 
kælder. Hendes kidnapper/
redningsmand siger, at der har 
været et angreb og at luften 
udenfor er giftig. Taler han 
sandt? 

13 hours - the secret soldiers 
of Benghazi 

Fox-Paramount Home 
Entertainment, 2016. Blu-ray 

En gruppe amerikanske sik-
kerhedsfolk er udstationeret 
på en hemmelig CIA-lejr i 
Benghazi. Da en ambassadør 
er på besøg bryder et lokalt 
oprør ud. Det bliver startskud-
det til 13 timers kamp på liv 
eller død. 

A bigger splash 
SF Film, 2016. Dvd
Et amerikansk par, Paul og 
rocklegenden Marianne, til-
bringer deres ferie i Italien, 
men får problemer, da konen 
inviterer en tidligere elsker og 
musikproducent og hans teen-
agedatter på besøg. Det fører 
til jalousi og begær og tvinger 
fortidens minder frem. 
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Batman v Superman - dawn 
of justice 

Warner Home Video Norway, 
2016. Dvd

Den gale fantast, og 
Supermans ærkefjende, Lex 
Luthor puster til det i forvejen 
skrøbelige forhold mellem 
Batman og Superman, og 
pludseligt er Gotham City sce-
ne for en kamp på liv og død 
mellem de to superhelte. 

Brooklyn 
Fox-Paramount Home 
Entertainment, 2016. Dvd

Da den unge, fattige Eilis 
Lacey ankommer til New York 
fra Irland i 1950erne er hun 
ved at gå til af hjemlængsel. 
Men storbyens liv og charme 
overvælder hende og snart 
har hun en amerikansk kære-
ste. Men da søsteren dør 
derhjemme kommer hun i et 

voldsomt dilemma mellem 
familiens ønsker og egne 
drømme. 

Carol 
Scanbox Entertainment 
Denmark, 2016. Dvd

I et stormagasin får overklas-
sefruen Carol under juleindkø-
bene øje på den unge ekspedi-
ent Therese. Det bliver starten 
på et kompliceret og skrøbe-
ligt forhold, for ikke alene er 
homoseksualitet et tabuemne 
i 1950'ernes USA, men Carol er 
også gift og har en datter. 

Concussion 
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment, 2016. Dvd

Dr. Bennet Omalu finder i 
2002 frem til en sammenhæng 
mellem hjerneskader og 
hårde tacklinger i amerikansk 

fodbold. Men ikke alle er 
glade for den viden som han 
præsenterer for offentlig-
heden. Baseret på virkelige 
hændelser. 

Eddie the eagle 
Fox Paramount Home 
Entertainment, 2016. Dvd

Eddie Edwards har en stor 
drøm og en ukuelig vilje til at 
forfølge drømmen. Drømmen 
er at deltage ved vinter-OL 
i Calgary i 1988. Så Edward 
kaster sig over skihop, som 
er den disciplin, hvor der er 
størst chance for at komme 
med på det britiske hold, da 
ingen andre stiller op. 

Forsaken 
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment, 2016. Dvd

Wyoming 1872. John Henry 
Clayton er tidligere pistol-
mand. Han vender tilbage 
til sin fødeby i håbet om at 
genoprette forholdet til sin 
far pastor Clayton og leve et 
fredeligt liv. Men farmerne 
presses af en hårdkogt bande, 
der prøver at få dem til at 
sælge deres jord. John Henry 
er den eneste der kan stoppe 
banden, men ønsker ikke et liv 
med mere vold. 

Hail, Caesar! 
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment, 2016. Dvd

Eddie Mannix er produktions-
leder, blæksprutte og overbe-
byrdet problemknuser på et 
Hollywood-studie i 1950'erne. 
Da filmselskabets stjerne kid-
nappes af en gruppe kommu-
nistiske forfattere, må Eddie 
sætte alle kræfter ind på at 
redde selskabets storfilm om 
Jesus liv. 
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I saw the light 
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2016. Dvd

Historien om den amerikanske 
countrystjerne Hank Williams 
(1923-1953) der fik en kort 
og intensiv karriere, ikke 
mindst via radiomediet. Hank 
Williams kom fra fattige kår 
og blev hurtigt berømt. Trods 
god opbakning fra familie og 
konen Audrey, voksede hans 
alkoholmisbrug - og han døde 
ung. 

Into the forest 
Another World Entertainment, 
2016. Dvd

Samfundet er kollapset og 
søstrene Nell og Eva lades 
alene tilbage i et afsideslig-
gende hus i skoven. De to må 
nu tilpasse sig de nye livsvilkår 
og kæmpe mod overgreb, sult 
og sygdom. 

James White 
Another World Entertainment, 
2016. Dvd

James er sidst i tyverne og i et 
limbo for at undgå voksenlivets 
karrierekrav og almindelige for-
pligtelser. Da han er til gravøl 
for sin far og erfarer, at mode-
ren er uhelbredelig syg, stikker 
han af til et driverliv Mexico. 
Men moderens sygdom tvinger 
ham tilbage til New York. 

Ma ma 
Another World Entertainment, 
2016. Dvd

Magda elsker sin søn, som 
elsker fodbold. Hun kommer 
også til at elske talentspej-
deren Arturo, som netop har 
mistet sin familie. Magda får 
brystkræft. Og over det hele 
svæver en lille pige ved navn 
Natascha. 

Macbeth 
SF Film, 2016. Dvd
Skotland, 1100-tallet. Den loyale 
kriger Macbeth overbevises, 
dels af tre hekse og dels af sin 
magtbegærlige kone, om at 
han bør dræbe Skotlands kon-
ge for selv at blive udnævnt 
til konge af Skotand. Da uger-
ningen er gennemført, plages 
både Macbeth og hans kone af 
samvittighedskvaler, der ender 
med at ødelægge deres liv. 

Midnight special 
Warner Home Video Norway, 
2016. Blu-ray 

To mænd og en lille dreng 
er på flugt fra FBI. Den lille 
dreng skal fragtes til et hem-
meligt bestemmelsessted. 
Ligegyldigt hvilke omkostnin-
ger det har. 

Mustang 
Scanbox Entertainment 
Denmark, 2016. Dvd

Efter en uskyldig leg med en 
flok drenge forvandles fem 
forældreløse tyrkiske søstres 
liv for altid. Deres hjem hos 
farmoren og onklen bliver et 
fængsel og en konefabrik, 
hvor de dagen lang undervises 
i husgerning. 

Room 
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2016. Dvd

Femårige Jack og hans mor er 
låst inde i et haveskur: Room. 
Joy gør alt for at sikre Jack en 
normal barndom, men da tinge-
ne spidser til har de ikke andet 
valg end at flygte og nu skal 
Jack forholde sig til verdenen 
udenfor murene. En verden, der 
både skræmmer og betager. 

The search 
Scanbox Entertainment 
Denmark, 2016. Dvd

Under den russiske krig mod 
Tjetjenien i 1999 ser den 9-åri-
ge dreng Hadji sine forældre 
blive myrdet. Han flygter med 
sin baby-lillebror under armen 
og møder Carole fra et flygt-
ningecenter. Hun tager sig af 
ham, samtidig med at Hadjis 
storesøster leder efter ham. 
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Spotlight 
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment, 2016. Dvd

Marty Baron ansættes som 
chef for The Boston Globe og 
beder fire journalister om at 
kigge nærmere på nogle sager 
om pædofili i den katolske kir-
ke. Det starter en lavine, hvor 
ikke kun mange præster, men 
også selve kirken som institu-
tion kommer under anklage. 

Trumbo 
Scanbox Entertainment 
Denmark, 2016. Dvd

Den succesfulde manuskript-
forfatter Dalton Trumbo (1905-
76) bliver i 1947 anklaget for 
uamerikansk virksomhed og 
idømt ét års fængsel. Han er 
dermed sortlistet i filmindu-
strien, men giver ikke op. Han 
leverer manuskripter på stribe 
under pseudonym og vinder 
endog Oscars. 

Tut 
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2016. 
Blu-ray 

Tutankhamon blev som 9-årig 
den yngste Farao i Egypten. 
Han blev tvangsgift med sin 
søster, men var forelsket i en 

kvinde af folket, som søsteren 
gjorde alt for at slippe af med. 
Samtidig kunne han ikke stole 
på sine nærmeste.

SPIL

Assetto Corsa  
- your racing simulator 

505 Games, 2016. PS4
Racerspil. Kør ræs i et spil som 
sætter realismen og en intens 
kærlighed til køreoplevelsen i 
højsædet. 

Ghostbusters 
Activision, 2016. PS4
Actionspil. Shooter. Byen bli-
ver angrebet af spøgelser og 
du må samle dit hold af nystar-
tede spøgelsesjægere for at 
forsvare den. 

Jojo's bizarre adventure  
- eyes of heaven 

Bandai Namco Entertainment 
Europe, 2016. PS4

Actionspil. Beat-em-up, hvor 
Jotaro angribes af afdøde 
kampfæller som insisterer på 
at tjene "Ham". Men måske er 
der en måde at redde dem på? 

Madden NFL 17 
EA, 2016. PS3
Amerikansk fodboldspil. Før 
dit favorithold frem til super-
bowl i det realistiske franchise 
som spiller, coach eller klub-
ejer. Du kan også udvikle dit 
hold i spiltyper som Ultimate 
Team eller Draft Champions, 
ved at bytte spillerkort som 
opnås gennem dine optjente 
penge og erfaringspoint. 
Mulighed for online spil og 
Co-op. 

NHL 17 
EA, 2016. PS4
Ishockeyspil. Indtag isen som 
manager for et hold eller skab 
din egen spiller som du kan 
spille op fra Rookie til Pro i 
verdens største liga. 

Prison architect 
Sold Out, 2016. PS4
Simulationsspil. Tag dob-
beltrollen som fængselsarki-
tekt og fængselsdirektør og 
sørg for at fangerne har det 
bedst muligt og at der er nok 
personale, samtidig med at 
økonomien i fængslet hænger 
sammen. Vælg din strategi: vil 
du styre de indsatte med hård 
hånd eller vil du reformere 
fangerne bedst muligt. 
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