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BØGER

Danske romaner

Berg, Pia Konstantin
Vi var engang 
Byens Forlag, 2016. 201 s
27-årige Mille har det svært 
med kærligheden og har ikke 
bearbejdet sorgen over tvillin-
gebroderen Jeppes selvmord 
som 19-årig. Derfor skriver 
hun, som terapi, breve om 
sit liv til Jeppe og pludselig 
møder hun den store kærlig-
hed. 

Bjerg, Anders Løgstrup
Regnen falder 
Gyldendal, 2016. 375 s
Daniel er en ung mand med 
ambitioner der tynger ham. 
Så da han får mulighed for at 
blive medstifter af en isbutik 
siger han ja, da han på den 
måde kan flygte fra de forliste 
ambitioner om en karriere på 
Filmskolen. Og det bliver star-
ten på noget stort.

Blendstrup, Jens
Slagterkoner og bagerenker 
Samleren, 2016. 420 s
Om den arbejdsløse elektriker 
Jørgen Usse og hans kamp 

for, at finde fodfæste som 
arbejdsløs i en virkelighed i 
konstant forandring.

Falsig Pedersen, Sidsel
Flora 
Tiderne Skifter, 2016. 116 s
Tvillingesøstrene Flora og 
Rosa er taget til Sydeuropa for 
at besøge en onkel, der er på 
hospitalet. Rosa er den tjek-
kede tvilling, der har styr på 
tingene og kærligheden. Flora 
er mere flimrende, husker 
dårligt, er i tvivl om det meste 
og så taler hun meget om de 
noveller hun indtaler på bånd.

Grøndahl, Jens Christian
Tit er jeg glad 
Gyldendal, 2016. 143 s
70-årige Elinor, som netop er 
blevet enke, ser tilbage på 
de valg hun har truffet i livet, 
konfronterer en skygge fra 
fortiden, og gør op med sine 
voksne og selvoptagede børn.

Grønfeldt, Vibeke
Endnu ikke 
Samleren, 2016. 363 s
Forfatteren Elvine Brink lever 
et på mange måder kompro-
misløst, men også ensomt liv. 

Hun er en enspænder; gene-
relt bange for andre menne-
sker - særligt børn. Tilværelsen 
nedfældes i vidtvoksende og 
skarpe dagbogsnotater.

Hesselholdt, Christina
Vivian 
Rosinante, 2016. 200 s
Biografisk roman om den ame-
rikanske gadefotograf Vivian 
Maier (1926-2009). Hun passer 
rige folks børn og fotograferer 
ved siden af i tusindvis af folk 
på gaden. Vivian er speciel, og 
kun ved et tilfælde kommer 
billederne til offentlighedens 
kendskab.

Juhl, Pernille
Frihed og ære 
Juhls, 2016. 365 s
Den unge soldat Christian Fries 
fra Kollund kommer til at spille 

en vigtig rolle for Danmark 
under anden verdenskrig. 
Han bliver ansvarlig for 
opbygningen af den illegale 
Militære Efterretningstjeneste 
under Studenternes 
Efterretningstjeneste.

Kosovíc, Birgithe
Den inderste fare 
Politiken, 2016. 388 s
Politisk og personligt portræt 
af samarbejdspolitikeren Erik 
Scavenius, der fik til opgave at 
føre Danmark uskadt gennem 
besættelsen som udenrigsmi-
nister. Om både de politiske 
dilemmaer og om Scavenius 
som et erotisk menneske, for 
hvem kærligheden spiller en 
næsten lige så stor rolle som 
politikken.

Lassen, Linda
Forsvar for Martha 
Hovedland, 2016. 422 s
Året er 1910 og Martha bor på 
en gård på Fyn sammen med 
sin familie. Livet er hårdt slid 
med mange børnefødsler, så 
Martha forstår ikke veninden 
Lily, der har overskud til at 
rende til møder om kvindefri-
gørelse.
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Lyngsø, Niels
Himlen under jorden 
Gyldendal, 2016. 366 s
2. del af: Min ukendte bror 

Roman om antropologen 
Nadia, som lever i en subkultur 
i katakomberne under Paris. 
Hun forsker i seksualitet og 
samfundsformer, og leder 
efter sin lesbiske partner, som 
er sporløst forsvundet. Nadias 
ukendte halvbroder dukker op 
og familiehistorien optrævles 
lidt efter lidt.

Rasmussen, Laila Ingrid
En skærsommerdag 
Tiderne Skifter, 2016. 189 s
I Anna Wulffs børnehave 
møder jeg-fortælleren en ung 
mand, der netop er ansat som 
pædagogmedhjælper. Det er 
kærlighed ved første blik i en 
dagligdag, der er også er fyldt 
med sommervejr og kærlighed 
til børnene.

Remar, Morten
Amok 
Egolibris, 2016. 206 s
Mesterkokken Adam Brandt, 
indehaver af restauranten 
Amok, står overfor at modta-
ge sin tredje Michelin-stjerne. 
Men pludselig begynder en 

lavine af chikaner og ulyk-
ker at ramle ned over ham. 
Regnskabets time er kommet, 
hvem vil hævne sig på ham? 

Tech, Uschi
Dum mands dagbog 
Helle, 2016. 236 s
Steen vil det hele så godt, 
for han elsker kvinder i alle 
afskygninger, men damer får 
både det bedste og det vær-
ste frem i ham.

Thøgersen, Ulla
Mærker 
Eksistensen, 2016. 120 s
Efter et kræftforløb forsøger 
en yngre kvinde at få hverda-
gen til at fungere med kære-
ste, kunst og almindeligheder. 
Men selvom kræften er opere-
ret væk, har den ikke sluppet 
sit tag mentalt.

Weitze, Charlotte
Mørke cyklister 
Samleren, 2016. 203 s
Tingene er ikke så almindelige 
som de først ser ud til i denne 
samling af mørke, magiske 
fortællinger.

Digte

Dalager, Stig
Den tynde væg 
EC Edition, 2016. 146 s
Digte, der i et billedmættet 
sprog foretager punktnedslag 
i forskellige tider og rum.

Grotrian, Simon
Den korsfæstede budding 
Gyldendal, 2016. 78 s
Sprogligt udfordrende og fan-
tasiæggende digte med meta-
fysiske elementer og mættede 
stemninger.

Henckel, Poul
På vej mod livets aften 
Queenswood, 2016. 50 s
Digte om sorg og glæde, hvor 
en aldrende mand deler ud af 
sine livserfaringer.

Lynggaard, Klaus
Personfølsomme oplysninger 
Gyldendal, 2016. 48 s
Digte om sygdom og død 
med en mand indlagt med 
lungecancer på onkologisk 
afdeling.

Nordiske romaner

Bjärbo, Lisa
Vi kan ikke blive ved med at 
mødes på den her måde 

Turbine, 2016. 323 s
Gymnasieeleven Hanna på 18 
år møder Jens, som er 24 år og 
far til en lille pige. De tilbringer 
natten sammen men møder 
først hinanden igen, da Jens 
tropper op i Hannas klasse 
som handikaphjælper for en af 
de andre studerende. Varme 
følelser begynder at spire, 
men Hanna og Jens er vidt for-
skellige steder i livet.

Enger, Cecilie
Mors gaver 
Jensen & Dalgaard, 2016. 232 s
Gennem julegavelister fra 
de sidste tre årtier forsøger 
en voksen kvinde at forstå 
sig selv, familierelationerne 
og moderen der er ramt af 
Alzheimers sygdom.
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Flatland, Helga
Der findes ingen helhed 
Batzer & Co, 2016. 331 s
3. del af: Bliv hvis du kan, rejs hvis 
du må 

Selv om sorgen og smerten 
har ændret alting, går livet så 
småt videre for forældre, ven-
ner og bekendte i den norske 
bygd, hvorfra tre unge mænd 
mistede livet i Afghanistan.

Høvring, Mona
Noget der hjælper 
Lesen, 2016. 131 s
Laura er lige begyndt i skolen, 
da hendes mor går i havet. 
Laura går meget alene rundt 
og gør sig sine tanker, og får 
med tiden både en hjerteven-
inde og en kæreste, men de 
svigter hende. Til sidst giver 
Laura op.

Lindgren, Minna
Hellere død end dement 
Jensen & Dalgaard, 2016. 291 s
En sag for de tre damer fra 
Tusmørket ; nr. 1

Irma, Siiri og Anna-Liisa bor 
på på ældreinstitutionen 
Tusmørkelund, hvor de må 
bekæmpe en grisk, ældre-
fjendsk ledelse, som stækker 
de ældre med tvangsmedici-
nering og rager deres penge 
til sig.

Olsson, Linda
En søster i mit hus 
Aronsen, 2016. 176 s
Søstrene Maria og Emma har 
ikke set hinanden i årevis, men 
gennem deres samtaler får de 
løsnet op for fortielser og mis-
forståede følelser.

Ragde, Anne B.
Altid tilgivelse 
Rosinante, 2016. 327 s
Der er gået tre et halvt år 
siden Torunn søgte tilflugt 
hos Christer efter farens død. 
Erlend og Krumme er blevet 
travle småbørnsforældre, 
Margido har fundet tilbage til 
sin Gud og Torunn overvejer 
om fremtiden med Christer er 
værd at satse på.

Udenlandske romaner

Archer, Jeffrey
Hvor der er vilje 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 442 s
Clifton-krøniken ; 1. bind

Harry klarer sig godt på 
trods af en fattig opvækst. 
Sandheden om hans fars død, 
får dog vidtrækkende konse-
kvenser. Roman om klassefor-
skelle, familiehemmeligheder 
og kærlighed i mellemkrigsti-
dens England. 

Bascomb, Neal
Vinterfortet 
Turbine, 2016. 499 s
Dramadokumentarisk thril-
ler om engelske og norske 
troppers forsøg på at hindre 
Nazityskland i at udvikle 
atomvåben ved at sabotere 
en meget vigtig kilde: kraft-
værket Vemork i Norge, der 
producerede tungt vand.

Cline, Emma
Pigerne 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 277 s
Evie Boyd fascineres af en 
gruppe frisindede piger, og 
bliver herefter trukket ind i en 
kult ledet af en tvivlsom, men 
stærkt karismatisk fyr. Baseret 

på historien om Charles 
Manson.

Ferrante, Elena
Dukken der blev væk 
C&K, 2016. 183 s
På ferie ved Italiens kyst, 
observerer kvinden Leda en 
ung mor og hendes lille datter. 
Dette får Leda til at reflektere 
over sit eget liv som mor til to 
døtre.

Fioretos, Aris
Mary 
Batzer & Co, 2016. 371 s
Den 23-årige Mary er arkitekt-
studerende og lever i et mili-
tærdiktatur. Hendes kæreste 
er politisk aktiv og planlægger 
et oprør. En aften arresteres 
Mary for statsfjendtligt virk-
somhed og så ændres alt.
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Gabaldon, Diana
Outlander 
Gyldendal, 2015. 935 s
Bind 2 : Guldsmed i rav

Claire begraver sig i en histo-
risk søgen efter sin elskede 
Jamie, den skotske kriger og 
herremand, hun blev gift og 
gravid med under sin tidsrejse. 
Fortællingen om Claire og 
Jamies legendariske rejse fort-
sætter til 1700-tallets franske 
hof.

Gardam, Jane
Imperiets mand 
Modtryk, 2016. 343 s
Gamle Filth ; 1

Enkemanden Sir Edward 
Feathers ser tilbage på sit liv 
som kolonibarn og succesfuld 
advokat i Hong Kong under det 
Britiske Imperium. Et begiven-

hedsrigt liv udfolder sig med 
alle sine glæder og sorger.

Murakami, Haruki
Hør vinden synge 
Klim, 2016. 167, 161 s
To romaner 

I "Hør vinden synge" er en 
ung mand på sommerferie fra 
universitetet, han er først i 
tyverne og driver lidt tilfældigt 
gennem livet til et lydspor af 
tidens hits. I "Flipperspil 1973" 
er han blevet lidt ældre, har sit 
eget oversætterfirma og efter-
søger et flipperspil, som han 
elskede at spille.

Sweeney, Cynthia D'Aprix
Guldægget 
Gad, 2016. 351 s
Guldægget er den famøse arv, 
som de fire søskende venter 

på. Men Leo skal betale en 
erstatningssag og Guldægget 
mindskes. Snart må de sande, 
at tilværelsen ikke kan blive 
som før.

Tropper, Jonathan
Joes bog 
Modtryk, 2016. 333 s
Joe Goffman har med sin suc-
cesombruste debutroman 
"Bush Falls" fornærmet en 
stor del af indbyggerne i sin 
hjemby, og han står til tæsk, 
da han efter 17 års fravær ven-
der hjem til sin fars dødsleje. 
I Bush Falls venter også hans 
fortid på ham.

Ulitskaja, Ljudmila
Doktor Kukótskij og undfan-
gelsens gåde 

Hovedland, 2016. 496 s
Om en sovjetisk families lykke 
og tragedie i perioden 1940-
1980. Behandler emner som 
familie, frihed, sygdom og 
helbredelse, liv og død.

Yanique, Tiphanie
Længslernes øer 
Bostrup, 2015. 380 s
Slægtsroman om de to søstre 
Eeona og Anette. I 1917 over-

drages De Vestindiske Øer fra 
Danmark til USA. Kort efter 
forliser kaptajn Bradshaw med 
sit skib og mister livet. Det er 
starten på mange hårde år for 
hans to smukke døtre Eeona 
og Anette.

Mest for kvinder

Colgan, Jenny
Det lille bageri på strandpro-
menaden 

Cicero, 2016. 409 s
Polly har forladt sin kæreste 
og deres konkursramte firma. 
Nu starter hun forfra på en 
engelsk tidevandsø, og inden 
hun ser sig om, bliver hendes 
lille bageri populært, og hun 
forelsker sig til flere sider.

Hoover, Colleen
Måske en dag 
Lovebooks, 2016. 471 s
Sydney flytter i bofællesskab 
hos guitaristen Ridge efter et 
katastrofalt forhold er slut. 
Ridge bemærker, at Sydney 
synger med, når han spiller gui-
tar på terrassen, så han beder 
hende skrive nogle sangtek-
ster. Pludselig er Sydney stor-
mende forelsket, men Ridge 
har allerede en kæreste.
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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
Toner i natten 
Cicero, 2016. 390 s
Isabel er netop blevet enke 
og flytter med sine to børn og 
sin violin ind i et faldefærdigt 
hus på landet. Naboen begyn-
der at sætte det i stand, men 
han har sin egen dagsorden, 
og snart har Isabel ikke flere 
penge, og alt er ved at ramle 
omkring hende.

Prowse, Amanda
En mors historie 
Flamingo, 2016. 275 s
For Jessica og Matthew er 
deres lykke gjort, da de bliver 
gravide. Lykken er dog kort 
da Jessica ikke oplever den 
altopslugende kærlighed til sin 
datter efter fødslen, som hun 
forventes at føle.

Spielman, Lori Nelson
I morgen kommer  
en ny himmel 

People'sPress, 2016. 334 s
Da Bretts mor dør, modtager 
Brett en liste med ti punkter, 
som hun skal opfylde indenfor 
et år. Bl.a. skal hun få et barn, 
hjælpe de fattige, optræde for 
et publikum og forelske sig.

Historiske romaner

Bilyeau, Nancy
De tre profetier 
Punktum, 2016. 424 s
2. del af: Den sidste nonne 

Joanna Stafford, der er domi-
nikansk nonne, befinder sig 
pludselig i en blodig krig mel-
lem kronen og korset i 1500-
tallets England. Hun er en del 
af en profeti forudsagt af hele 
tre seere, og det viser sig at 
både kongens liv og hele kri-
stendommen ligger i hendes 
hænder.

Clifford, Ole
Broderskabet 
Alhambra, 2016. 639 s
2. del af: Katharerne 

I nutiden og med spring 
tilbage i middelalderen, lok-
kes makkerparret Mikkel og 

Viktor, hacker og astrofysiker, 
på en rejse rundt i Europa i 
forsøget på at afdække hem-
meligheden om tempelrid-
derne.

Gyasi, Yaa
Hjemfærd 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 355 s
De to halvsøskende, Effia og 
Esi, som aldrig mødes, vok-
ser op i lidelser og smerter i 
1700-tallet. Vi følger slaveriets 
udvikling og påvirkning af 
Effias og Esi liv samt deres 
efterkommere i denne slægts-
roman, frem til vores tid.

Lam, Andrew
Kinas to sønner 
Cicero, 2016. 445 s
Historisk roman fra det nord-
lige Kina under 2. verdenskrig 

hvor amerikanske tropper 
er ankommet til Kina for 
at hjælpe til i kampen mod 
japanerne. Den amerikanske 
løjtnant David Parker og den 
kommunistiske guerillaleder 
Lin Yuen forenes i et usædvan-
ligt broderskab.

McLain, Paula
For tæt på solen 
People'sPress, 2016. 398 s
Beryl Markham vokser i Kenya 
og er for evigt splittet mel-
lem det vilde Afrika og den 
hvide overklasse. Hun møder 
Karen Blixen og forelsker sig 
i dennes elsker, Denys Finch 
Hatton.

Oscar K.
Viae Deus audet scire  
- veje Gud tør kende 

Jensen & Dalgaard, 2016. 313 s
Vi følger i romanens form 
Martin Luther fra barndom-
men over hans modvillige kar-
riere som reformator til hans 
død. Både gennem ham og 
gennem en række bipersoner 
får vi et stemningsmættet 
indblik i det voldsomme, men 
også spirituelt stærke liv, man 
levede på den tid.
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Erotiske romaner 

Carlan, Audrey
Calendar girl 
Lovebooks, 2016. 435 s
Bind 3 : Juli, august, september

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

Carmack, Cora
Som du ser mig 
Lovebooks, 2016. 328 s
Losing it ; 3

Amerikanske Kelsey fester 
sig igennem Europa. Da hun 
møder den mystiske Jackson 
Hunt, overtaler han hende til 
at droppe drukturene, og hun 
lærer sig selv bedre at kende. 
Men hvad ved hun egentlig 
om Jackson? 

Hooks, S. J.
Absolute beginners 
Pretty Ink, 2016. 303 s
Absolute-serie ; 1. del

33-årige Stephen er en genert 
professor, som ikke har 

megen erfaring på det sek-
suelle område. Da han bliver 
forført af sin studerende, den 
varmblodede 22-årige Julia, 
opdager han helt nye sider af 
sig selv.

Jensby, Niels Henning Falk
Techno 
Gyldendal, 2016. 179 s
Gennem et homoseksuelt 
kærlighedsforhold fyldt med 
techno, sex og speed må 
hovedpersonen forholde sig 
til, hvad hans krop kan og vil 
bruges til.

Kleypas, Lisa
Forfør mig ved solopgang 
Pretty Ink, 2016. 348 s
Hathaway ; 2

Winnifred Hathaway har elsket 
Kev Merripen hele sit liv. Men 

Winnifred er adelig og Kev har 
sigøjnerblod i årene. Deres 
undertrykte følelser truer med 
at splitte hele den store, livs-
glade adelige familie.

Victoria, Linda
Rør mig 
People's Press, 2016. 403 s
Blackwood no. 7 ; 1

19-årige Danielle indleder en 
affære med den excentriske 
Martin Blackwood. Hans sorte 
sind udtrykker sig gennem 
grænseløs sex og vold, alt 
imens han optræder som suc-
cesrig forretningsmand i den 
internationale erhvervselites 
inderkreds.

Spænding

Barton, Fiona
Enken 
Hr. Ferdinand, 2016. 385 s
Da lille Bella forsvinder spor-
løst fra sin mors have, mistæn-
kes Greg Taylor for at have 
bortført hende. Jean Taylor 
står ved sin mands side, hun 
ved at han er uskyldig. Hun 
kender ham, eller gør hun? 

Burke, James Lee
Verdens lys 
Hovedland, 2016. 613 s
En Robicheaux-roman

Politimanden Dave 
Robicheaux bliver konfronte-
ret med en seriemorder, der 
truer hans familie på livet, alt 
imens han også har hænderne 
fulde med ondskabsfulde olie-
baroner og en sheriff med et 
horn i siden på ham.

Child, Lee
Ingen vej tilbage 
Jentas, 2016. 422 s
Den tidligere militærmand 
Jack Reacher opsøger sin tid-
ligere afdelings nye chef, men 
ender med at blive anklaget 
for mord. For at sikre en ret-
færdig behandling stikker han 
af, og en drabelig kamp for at 
blive renset begynder. Hvem 
kan han stole på? 

King, Stephen
De der søger 
Hr. Ferdinand, 2016. 487 s
Anden del i trilogien om den 
pensionerede Bill Hodges.
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MacBird, Bonnie
Et studie i blod 
HarperCollins Nordic, 2016. 302 s
Sherlock Holmes og vennen 
dr. Watson bliver tilkaldt af 
den smukke La Victorie, da 
hendes uægte søn er for-
svundet. Samtidig stjæles en 
værdifuld statue af Nike, og 
flere børn findes myrdet ved 
et silkespinderi. Er der en sam-
menhæng - og kan Sherlock 
Holmes opklare sagen? 

Silva, Daniel
Den engelske spion 
HarperCollins Nordic, 2016. 463 s
En brutal terrorist myrder et 
feteret medlem af den britiske 
kongefamilie. En smuk prin-
sesse, som er elsket af folket 
for sin skønhed og sit store 
velgørende arbejde. Men 
hadet af sin eksmand og den 
engelske dronning. MI5 che-
fen Seymour vælger at sætte 
den legendariske Gabriel Allon 
på sagen.

Takano, Kazuaki
Udryddelsen 
Turbine, 2016. 444 s
Den amerikanske præsident 
er foruroliget over rappor-
terne om fundet af en ny og 

hyperintelligent menneskeart. 
En gruppe elitesoldater sen-
des afsted for at eliminere 
truslen. Da lederen af grup-
pen, Jonathan Yeager opdager 
at mutationen muligvis kan 
redde hans lungesyge dreng, 
kommer han i tvivl om hvem 
der er egentlig er fjenden.

Dansk spænding

Adler-Olsen, Jussi
Selfies 
Politiken, 2016. 504 s
Afdeling Q ; 7

En kvinde findes myrdet i 
Kongens Have, og i Afdeling Q 
kobles sagen til et mord med 
næsten samme fremgangs-
måde begået for 12 år siden. 
Sagen er dog ikke det eneste, 
der kæmpes med i afdelingen, 
da Rose pludselig forsvinder.

Davidsen, Leif
Djævelen i hullet 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 397 s
Den danske efterretnings-
agent John Arnborg hopper 
i 1993 af til Rusland og efter-
lader kone og datteren, Laila, 
hvis liv forbitres over sviget.

Jacobsen, Steffen
Enhjørningen 
People'sPress, 2016. 333 s
Politiinspektør Lene Jensen 
tager midt i sin skilsmisse 
modvilligt en sag om en 
dræbt ung udenlandsk kvinde. 
Privatdetektiven Michael 
Sander leder efter en forsvun-
den dansk violinist. Sagerne 
fører til sidst til et dramatisk 
sammenfald.

Kjædegaard, Lars
Det der er værre 
Rosinante, 2016. 301 s
Krimiserien med: Anita Hvid og Thor 
Belling ; 9

Krimi med makkerparret 
Anita Hvid og Thor Belling. En 
kvinde tilstår på dødslejet et 
ti år gammelt mord, en anden 
har tilstået og er dømt for. 

Hvorfor løj han, og hvad truer 
ham efter løsladelsen? 

Nordisk spænding

Dahl, Arne
Skyggezone 
Modtryk, 2016. 366 s
Sam Berger fra kriminalpolitiet 
mangler opbakning i en sag, 
hvor han mener en seriemor-
der er på spil. Han indgår en 
uhellig alliance med Molly 
Blom fra Säpo, da han pludse-
lig selv bliver mistænkt.

Ohlsson, Kristina
Syge sjæle 
Modtryk, 2016. 333 s
Anna og David flytter ind i en 
gammel præstegård, samtidigt 
vender Lukas tilbage til byen. 
Lukas er den eneste overle-
vende efter at tre mennesker 
blev bortført og mishandlet. 
Lukas kan intet huske og det 
piner ham dag og nat, at han 
ikke kan udpege gernings-
manden.



9

Oksanen, Sofi
Norma 
Rosinante, 2016. 318 s
Da Normas mor, Anita, kaster 
sig ud foran et metrotog, skal 
det ligne et selvmord. Men det 
tror Norma med det specielle 
hurtigtvoksende hår ikke på, 
og i jagten på en forklaring 
vikles hun mere og mere ind 
i den mafialignende Naaka-
familie, som moderen har 
kendt fra barndommen.

Rosman, Ann
Havkatten 
Punktum, 2016. 463 s
I 1906 ankommer kong Oscar 
d. 2 til kurstedet Marstrand. 
På Turisthotellet bor direktør 
Lundgren, der håber at hans 
syge datter Karolina kan 
kureres. Hun drages dog ind i 
societetets intriger. I maj 2013 
bliver en død mand fundet på 

Turisthotellet, og Karin Adler 
sættes på opgaven.

Tegneserier

Hesseldahl, Morten
Det cubanske efterår 
Fahrenheit, 2016. 80 s
Om journalisten og forfatteren 
Jan Stage (1937-2003) og hans 
liv. Fokus er på hans journali-
stik og politiske overbevisning 
og vi følger Stage på nogle 
af verdens brændpunkter og 
frem til hans død i 2003.

Veys, Pierre
Den Røde Baron 
Cobolt, 2016. 46 s
Bind 1 : Kuglesprøjternes ballet

I 1908 på militærakademiet i 
Berlin opdager Manfred von 
Richthofen at han har et sær-
ligt talent for at forudse fare-
fulde situationer. Ti år senere 
forsøger han at afprøve dette 
talent i risikable luftkampe 
over Europa.

Biografier  
& erindringer 

99.1
Heick, Hilda
Vi bli'r ved 
People's Press, 2016. 309 s
Gennem samtaler med 10 
ældre danskere, reflekteres 
der over at blive ældre, men 
stadigvæk have et aktivt liv.

99.1
Min barndom i Grønland 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 182 s
Tolv grønlændere og danskere 
tager os med til deres barn-
doms Grønland og fortæller 
om livet som barn forskellige 
steder i landet. Alle vokser op 
med splittelsen mellem det 
grønlandske og det danske, 
men de vokser også op i et 
land, hvor natur og frihed fyl-
der meget.

99.4 Al-Daher, Hanan
Khader, Naser
Hanan Syrien 
People'sPress, 2016. 237 s
Politikeren og samfundsdebat-
tøren Naser Khader beretter 
om sit møde med Hanan 
Al-Daher (f. 1979), der i 2014 
flygtede fra Syrien til Danmark 

med ønsket om at leve som 
en fri kvinde i et frit samfund. 
Om arrangerede ægteskaber, 
vold, massakrer, kvindesyn og 
frihed.

99.4 Andersen, H. C.
Mylius, Johan E. de
Livet og skriften 
Gad, 2016. 730 s
Om H. C. Andersen (1805-
1875) som moderne digter i en 
politisk, samfundsmæssig og 
kulturel brydningstid, om hans 
forfatterskab i form af even-
tyr, romaner, lyrik og drama 
og om hans privatliv.

99.4 Brostrøm, Torben
Brostrøm, Torben
Litterære bekendelser
Gyldendal, 2016. 167 s
Litteraturkritikeren og forfat-
teren Torben Brostrøm (f. 
1927) beskriver sit liv og rejser 
sammen med romaner og 
forfattere, der har gjort stort 
indtryk.
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99.4 Dinesen, Mille
Dinesen, Mille
Min egen vej 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 206 s
Mille Dinesen fortæller hvad 
sundhed er for hende og anvi-
ser sin personlige vej til krop 
og sind i balance. Med øvelser, 
råd fra udvalgte behandlere 
og suppleret med sunde og 
enkle madopskrifter.

99.4 Hesseldahl, Morten
Funder Larsen, Poul
Iscenesætteren 
Gyldendal Business, 2016. 289 s
Et indblik i forfatteren, publi-
cisten og debattøren Morten 
Hesseldahls (f. 1964) liv, kar-
riere og ledelsesstil som direk-
tør for Det Kongelige Teater.

99.4 Riel, Jørn
Riel, Jørn
Mit livs skrøne 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 297 s
I en lang række nedslag tager 
Jørn Riel (f. 1931) læseren 
med på en rejse gennem 
sit liv - fra barndommen på 
Vesterbro, livet i Grønland og 
som udsendt for FN til bl.a. 
Mellemøsten og Pakistan. 
Med 12 digte.

99.4 Schumer, Amy
Schumer, Amy
Pigen med røvgeviret 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 356 s
Den amerikanske komiker 
Amy Schumer (f. 1981) fortæl-
ler ærligt og provokerende 
om sine teenageår, forhold 
og sex, drukblackouts, mad, 
våbenpolitik, potrygning og 
om at være et kvindeligt for-
billede.

Fra virkelighedens 
verden

34.38
Panama papers 
Politiken, 2016. 337 s
To tyske journalister fortæller, 
hvordan en lille elite i stort 
omfang har kunnet slippe 
afsted med at skjule formuer 
i skattely. Afsløret ved hjælp 

af "Panama-papirerne", en 
whistleblowers læk af papirer 
fra advokatfirmaet Mossack 
Fonseca i Panama.

35.56
Harwood, Jeremy
Spionage og dobbeltspil 
Turbine, 2016. 218 s
Militære hemmeligheder, der 
fortæller sandheder om tidli-
gere mørklagte aktioner i den 
internationale spionverden. 
Historisk fra romerne til afslø-
ringer om CIAs jagt på Osama 
bin Laden.

35.58
Watson, Howard
Elitesoldater i aktion 
Turbine, 2016. 219 s
Missioner, slag og hemmelige 
operationer foretaget af alver-
dens militære elitestyrker gen-
nem historien fra spartanerne 
til krigen i Afghanistan.

97.973
Kimer, Matilde
Krigen indeni 
Politiken, 2016. 319 s
Fortælling om krigen i Ukraine. 
Følger den 42-årige husmor 
Anna, som støtter Majdan-

aktivisterne i deres kamp for 
at blive en del af Europa. Mens 
den 19-årige jurastuderende 
Bogdan vælger modsat, at 
blive kriger. Samt forfatterens 
personlige beretning.

99.4 Kalanithi, Paul
Kalanithi, Paul
Før jeg forsvinder 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 221 s
36 år gammel ændrer neuro-
kirurgen Paul Kalanithis (1977-
2015) liv sig drastisk da han 
rammes af lungekræft. Under 
sin kamp mod sygdommen 
skriver han sit livs historie før 
og efter diagnosen.

99.4 Kragh, Kurt
Drabscheferne - de største 
sager 

Ekstra Bladet, 2016. 269 s
De to tidligere drabsche-
fer Kurt Kragh (f. 1950) fra 
Rejseholdet og Ove Dahl (f. 
1949) fra Københavns Politi 
fortæller om de største og 
mest spektakulære drabssa-
ger, de har efterforsket - med 
speciel fokus på motivet bag 
den ultimative forbrydelse.
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99.4 Leiris, Antoine
I får ikke mit had 
Gyldendal, 2016. 118 s
Antoine Leiris' (f. 1981) kone, 
Hélène, er blandt ofrene 
for terrorangrebet i Paris i 
november 2015. Her beskriver 
Antoine, hvordan livet fort-
sætter efter Hélènes død, med 
både sorgen og kampen for at 
skabe en ny hverdag med søn-
nen Melvil.

99.4 Lyngvild, Jim
Lyngvild, Jim
Møgunge! 
Politiken, 2016. 207 s
Designer, forfatter, debat-
tør, provokatør Jim Lyngvild 
(f. 1978) fortæller om sin 

opvækst med en alkoholisk, 
ikke tilstedeværende far og 
en kærlig, nærværende mor. 
Om at være en møgunge og 
lære at drage fordele af det i 
stedet for at lade sig hæmme 
af det, og om at lære sig selv 
at kende.

Tro & tanker

10
Højlund Larsen, Michael
Når de voksne er nysgerrige 
Højlund, 2016. 143 s
Guide til gode samtaler med 
børn. Her er f.eks. bud på, 
hvordan du i en samtale i bør-
nehøjde tackler store spørgs-
mål som "hvad er lykke?", 
"hvad er kærlighed?" og "hvad 
er døden?".

15.2
Glædens bog 
Kristeligt Dagblad, 2016. 332 s
Samtalebog mellem Dalai 
Lama (f. 1935) og Desmond 
Tutu (f. 1931) om glædens 
natur og om hvordan vi alle 
kan opøve mere glæde, indivi-
duelt og i vores fællesskaber 
og samfund. Med øvelser.

16.8
Myskja, Audun
Jeg skulle have sagt  
jeg elsker dig 

Borgen, 2016. 183 s
Med udgangspunkt i samta-
ler med døende, reflekterer 
forfatteren over livet når det 
nærmer sig sin afslutning. Om 
menneskers inderste længsler 
og ønsker, om fortrydelsen 
over det, der ikke blev, og 
glæden over de lyse øjeblikke.

23
Værge, Johannes
Guddommelig uorden 
Eksistensen, 2016. 160 s
Om hvordan det kristne 
budskab tidligt blev farvet af 
omgivelsernes offersprogbrug 
og siden af middelalderens 
feudale tænkemåder. Kirken 
fik derved et begrebssprog, 
der skulle få styr på vilkårene 

for at blive frelst eller gå for-
tabt og holde orden i regnska-
bet med Gud.

99.4 Mørk, Lotte Blicher
Mørk, Lotte Blicher
På en måde skal vi dø 
Gyldendal, 2016. 116 s
Lotte Blicher Mørk (f. 1973), 
præst på Rigshospitalet, for-
tæller om sine møder med 
døende og deres pårørende, 
med betragtninger om at have 
indsigt og forsone sig med 
den uundgåelige død.

Samfund & politik

30.11
Ford, Martin
Robotterne kommer 
Gyldendal Business, 2016. 311 s
Om fremtidens teknolog med 
robotter, selvkørende biler 
og andre smarte apparater 
der er på vej til at gøre en 
lang række jobs overflødige, 
og de problemer den medfø-
rer i fremtidens samfund og 
arbejdsmarked.
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30.1664
Øvig Knudsen, Peter
BZ 
Gyldendal, 2016. 624 s
Om BZ'erne der fra 1981 
besatte huse og igennem den 
ene kreative aktion efter den 
anden narrede politi og myn-
digheder. Om bevægelsens 
kraft som en ny familie for de 
unge, der strømmede til, om 
hvordan den udviklede sig til 
en markant oprørsbevægelse, 
og om hvordan konfrontatio-
nerne med myndighederne 
blev stadig mere voldelige op 
igennem 1980'erne.

30.1664
Vores Europa 
Suitcase, 2016. 225 s
8 rejseskildringer om unge 
i forskellige dele af Europa 

der rapporterer om deres liv, 
drømme og vilkår, og generelt 
om de samfundstendenser og 
politiske udfordringer unge 
møder i dagens Europa.

32.18
Splittelsen i global jihad 
DIIS, 2016. 178 s
Om al-Qaeda og Islamisk Stat, 
deres forskelle, ligheder, ind-
byrdes forhold og rivalisering i 
et globalt perspektiv.

32.3
Dige, Morten
Tortur 
Aarhus Universitetsforlag, 2016. 
60 s

Forfatteren, som er filosof, 
gennemgår torturens væsen 
og etik og præsenterer de 
væsentligste standpunkter for 
og imod tortur.

33.1841
Scheuer, Poul
Reformerne der  
ændrede Tyskland 

Gyldendal Business, 2016. 190 s
Om Tysklands økonomiske og 
politiske historie fra genfor-
eningen i 1990 til de reformer 
der har være udslagsgivende 

for landets nuværende økono-
miske position.

50.4
Hvorfor må man ikke  
sige neger? 

Politiken, 2016. 164 s
Samling af 77 spørgsmål fra 
brevkassen 'Spørg videnska-
ben' på www.videnskab.dk 
om hverdagens små og store 
fænomener.

Personlig udvikling  
& psykologi

15.2
Cuddy, Amy
Vær til stede 
Borgen, 2016. 329 s
Om at kunne yde sit bedste i 
anspændte situationer gen-
nem tilstedeværelse, nærhed 
og åbent kropssprog.

15.2
Foldberg, Hans Erik
Personlig styrke 
Lifesense, 2016. 421 s
Lifesense-serien ; 4

Med udgangspunkt i cases, 
der omhandler forskellige pro-
blemstillinger og situationer, 
gives vejledning til hvordan 

man udvikler og fastholder sin 
personlige styrke og tackler 
uretfærdigheder, svigt og 
prøvelser.

15.2
Aalund, Pernille
10 taler om at slippe frygten 
People's Press, 2016. 46 s
10 personlige taler om at lære 
at slippe frygten og leve det 
liv man drømmer om.

15.2
Aalund, Pernille
10 taler om at turde  
være sig selv 

People's Press, 2016. 45 s
10 personlige taler om at være 
eller blive sig selv og gribe 
livet, mens man har det.

30.1751
Løvendahl, Daisy
Elsk 
Løvendahls Forlag, 2016. 236 s
Personlig selvhjælpsbog med 
cases fra virkeligheden samt 
gode råd og øvelser til at 
balancere parforhold, familie 
og karriere.
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Børn & forældre

19.6393
Møller Kristensen, Lykke
Børn & sociale medier 
Lykke Møller Kristensen, 2016. 
159 s

En gennemgang af de mest 
populære sociale medier set 
ud fra hvordan børn bruger 
dem. Gode råd til forældre om 
bl.a mobning, brug af billeder 
og kontakt med fremmede.

30.1752
Juul, Ruth
Barnets bedste 
Kondia, 2016. 188 s
Om hvordan man som foræl-
dre kan løse de udfordringer 
der opstår med en skilsmisse 
der involverer børn, og hvor-
dan man håndterer uenighe-
der og tager ansvar.

37.2
Gerhardsen, Elisabeth
Søskende 
Dansk Psykologisk Forlag, 2016. 
221 s

Gode råd om relationer mel-
lem søskende.

37.2
Væsel, Lene
Dit barns selvværd 
Dansk Psykologisk Forlag, 2016. 
191 s

Beskrivelse af selvværd, 
hvordan det udvikles og hvad 
det betyder for livskvalite-
ten, samt om lavt selvværd 
og mistrivsel. Med konkrete 
forslag, vejledning og øvelser 
i, hvordan man i familien kan 
arbejde med børns tanker, 
tankemønstre og større selv-
forståelse.

Rejser & oplevelser

40.4
Dall, Lars
Atlanten - my way 
Lars Dall, 2016. 219 s
Sejlerkrønike om opfyldelsen 
af forfatterens livslange drøm 

i en sejlads Danmark-Caribien 
t/r i egen båd navngivet 
Grådyb.

40.4
Thoreau, Sophie
Drømmerejser 
Legind, 2016. 208 s
Fotografisk billedværk. 
75 destinationer, der er 
et besøg værd, belig-
genhed rundt omkring 
i verden: Nordamerika, 
Sydamerika, Europa, Afrika 
og Mellemøsten, Asien og 
Oceanien.

44.4 Sydslesvig
Jensen, Kristian Ditlev
Sydslesvig 
Gyldendal, 2016. 207 s
Personlige beskrivelser af det 
gamle danske land, fra græn-
sen til Ejderen. Illustreret med 
farvefotos af landskaber, byer, 

mennesker og gamle lokalhi-
storiske fotos.

48
Michael, Ib
Rejse i koralhavet 
Gyldendal, 2016. 134 s
Forfatteren Ib Michael (f. 
1945) fortæller som en hyldest 
og advarsel om rejser og dyk-
kerture i koralhavet.

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

64.9
Grøndahl, Anders
Spiseguiden til Rom 
Nyt Nordisk Forlag, 2016. 119 s
Trattoriaer, restauranter og 
slentreture.
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Danmark rundt

46.2
Hansen, Jørgen
101 steder i Danmark 
Legind, 2016. 127 s
Inddelt efter landsdele beskri-
ves steder i Danmark der er 
værd at besøge: Naturskønne 
områder, skove, kystområder, 
slotte, museer, kirker, købstæ-
der, fyrtårne og meget mere. 
Med landsdelskort med numre 
der refererer til de enkelte 
beskrivelser.

63.7
Christensen, Bent
Danske oste 
Books for Cooks, 2016. 144 s
En guide til danske mikrome-
jerier med osteproduktion - og 
enkelte større mejerier som 
Naturmælk og Thise Mejeri. 
For hvert mejeri fortælles 
historien bag kort og de vigtig-
ste oste beskrives.

66.88
Hoff, Annette
Den danske chokoladehistorie 
Den Gamle By, 2016. 326 s
Nydelsesmidlernes Danmarkshistorie ; 3)

Forfatteren beskriver choko-
ladens historie i Danmark fra 

1700-tallets luksus drik til det 
21. århundredes arbejdsfor-
hold og Fairtrade.

71.9563
Olesen, Peter
Stille København 
Frydenlund, 2016. 181 s
I tekst og fotos beskrives 40 
forskellige parker, pladser 
og haver i København og 
Frederiksberg, der alle har til 
fælles at de er stille oaser midt 
i den pulserende storby.

Natur & dyr

50
Ball, Philip
Naturens mønstre
Gyldendal, 2016. 288 s
Hvorfor naturen ser ud, som 
den gør.

57.6
Wohlleben, Peter
Træernes hemmelige liv 
People's Press, 2016. 215 s
Præsentation af træernes liv, 
kommunikation, kærlighed og 
følelser, hvor forfatteren, som 
er skovfoged, trækker både på 
egne erfaringer og på de nye-
re videnskabelige opdagelser.

63.672
Andersen, Rolf
En god dag at gø 
Egolibris, 2016. 131 s
Gode råd til træning af jagt-
hunde samt forfatterens (f. 
1954) personlige beretninger 
og anekdoter fra mange år 
som jæger.

63.69
Birlie, Vivian
Zoneterapi og akupressur til 
hunde 

Saxo Publish, 2016. 220 s
Gennemgang af reflekszo-
nerne på hundens poter, dens 
anatomi og fysiologi samt 
praktiske redskaber til at 
understøtte zoneterapien med 
bl.a. akupressur og homøo-
pati.

Mad & opskrifter  

64.1
Herman, Thomas
Gæstebud 
Politiken, 2016. 323 s
Mere end 100 retter, der kan 
sættes sammen til en lækker 
gæstemenu.

64.1
Juul, Gunvor Maria
Danmarks ældste  
kogebog 1616 

Koustrup & Co., 2016. 189 s
Historisk kogebog. Opdateret 
udgave af "Ældste danske 
Koge Bog" fra 1616, med 
forord, der beskriver selve 
kogebogens ophav, tilblivelse 
og indhold. Med gengivelse af 
opskrifterne med forklarende 
kulinariske og historiske noter. 
Desuden masser af farvebille-
der af samtidige malerier med 
mad som motiv.

64.13
Pluk det, sylt det, brug det 
Turbine, 2016. 140 s
Om at sylte havens bær og 
frugter, og om hvordan man 
kan bruge syltetøjet og mar-
meladen i kager og desserter.
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64.15
Engbjerg, Maria
Velsmagende vegansk &  
vegetarisk fra Vanløse Blues 

Nyt Nordisk Forlag, 2016. 201 s
Kogebog med veganske og 
vegetariske opskrifter. Med 
opskrifter på morgenmad, 
frokost, snacks, aftensmad, 
gæstemad, dessert og basics 
(brød, mælkeprodukter, hum-
mus og kikærtemel).

64.15
Gad Olsen, Ditte
Vegansk for alle 
Muusmann, 2016. 169 s
Til alle der gerne vil leve mere 
grønt.

64.15
Ingemann, Ditte
Vegetar 
Politiken, 2016. 301 s
Kogebog med vegetariske 
opskrifter på hverdagsmad, 
som henvender sig til både 
kødspisere, som ønsker at 
spise mere grønt og til vege-
tarer, der vil inspireres til nye 
måltider og nye råvarer.

64.17
Bergqvist, Ylva
52 supper 
Exlibris Media, 2016. 139 s
52 opskrifter på supper - én til 
hver uge året rundt.

64.17
Bruton, Kathryn
Sunde supper 
Legind, 2016. 159 s
80 supper med masser af smag 
og mindre end 300 kalorier.

64.17
Hoffgaard, Line
Salater i glas 
Turbine, 2016. 103 s
40 frokostsalater i glas der 
bevarer friskheden og sprød-
heden og egner sig godt til 
transport.

64.17
Meyers salater året rundt 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 286 s
100 nye opskrifter fra Meyers 
madhus med fokus på årsti-
dernes grønt og med inspira-
tion fra både de hjemlige og 
internationale køkkener.

64.17
Mølbak, Mette
Kålsalater & juice 
Muusmann, 2016. 112 s
Kogebog, der både i form af 
kålsalater og kåljuice, giver 
inspiration til at komme 

langt mere kål på bordet. 30 
salatopskrifter med henholds-
vis hvidkål, grønkål, blomkål, 
rødkål, spidskål og blandet kål, 
og 10 juiceopskrifter.

64.18
Orellana, Sif
Sunde slikmunde
Tinkerbell Books, 2016. 156 s
Hjemmelavet, sundere mund-
godt.

64.19
Blender 
People's Press, 2016. 221 s
177 opskrifter på, hvordan 
man med en blender forvand-
ler frugter, grøntsager og nød-
der til smoothies og greenies. 
Fra de nemme og børneven-
lige til de vilde og voksne.

66.84
Ferguson, Euan
Håndbryg 
Turbine, 2016. 191 s
50 opskrifter fra verdens bed-
ste mikrobryggerier.
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Kost & ernæring

57.1
Kristiansen, Birgit
Danmarks vilde spiseplanter 
Gyldendal, 2016. 295 s
Gennemgang af 100 vilde 
spiseplanter med navn, vok-
sested, udbredelse, beskri-
velse, historisk anvendelse, 
anvendelse og særlige for-
holdsregler under plukning 
eller tilberedning. Desuden 24 
opskrifter.

61.38
Frisk, Mette
Syv sunde vaner 
Politiken, 2016. 205 s
En præsentation af syv for-
skellige tilgange til hvordan 
man kan til få bedre madvaner 
og et sundere liv.

64.1
Harbech Olesen, Anette
Hjernegod mad 
madforlivet.com, 2016. 127 s
Opskrifter, der styrker og 
holder hjernen i topform og 
hjælper til at forbedre hukom-
melsen.

64.14
21 helbredende dage med  
antiinflammatorisk kost

Politiken, 2016. 199 s
Spis dig til bedre fordøjelse, 
stabilt blodsukker og mere 
energi.

64.14
Keshtgar, Mohammed
Brystkræftkogebogen 
Gyldendal, 2016. 175 s
Mere end 100 nemme opskrif-
ter, der beskytter mod bryst-
kræft og styrker helbredet 
under og efter behandling.

64.14
Mad til glade tarme 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 157 s
Vejledning i præbiotisk mad 
med en kur på 4 dage, hvor 
man får en høj dosis præ-
biotiske bakterier og der-
med styr på tarmbalancen. 

Gennemgang af 20 råvarer 
med højt indhold af præbio-
tika efterfulgt af 42 grønne 
opskrifter på præbiotisk kost.

64.14
Tarme i topform 
I form, 2016. 255 s
En guide til hvordan man 
gennem kosten kan styrke 
tarmens gode bakterier, og 
dermed øge det generelle 
sundhedsniveau. 4 kvinder 
fortæller om deres oplevelse 
med kostændringerne. Med 
opskrifter.

64.19
Cooper, Andrew
Juiceman 
Turbine, 2016. 222 s
Opskrifter på sunde juicer, 
smoothies og andre småretter.

64.19
Green kitchen smoothies 
Politiken, 2016. 159 s
Smoothies og juicer til for-
skellige måltider for hele 
familien. Opskrifterne er ind-
delt i: grundopskrifter, enkle 
smoothies, showstoppers, 
nøddemælk, juicer og des-
serter.

Sy & strik

64.64
Angelsen, Trine
Strik til lille og stor 
Turbine, 2016. 109 s
26 strikkedesigns med det vel-
kendte norske udtryk i farver 
og mønstre.

64.64
Danielsen, Annette
Knitting fools 
Kristensen & Ko, 2016. 121 s
Strikkebog med 16 opskrif-
ter på trøjer til kvinder. 
Modellerne er inspireret af 
udstillingen FOOLS med male-
rier af Michael Kvium.
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64.64
Detaljer med sting og masker 
Kristensen & Ko, 2016. 105 s
Opskrifter på 13 trøjer, 2 tør-
klæder, 5 tasker og punge 
til kvinder. Strikket, hæklet 
og broderet på en måde så 
opskrifterne forener de tre 
håndværk.

64.64
Firring Christiansen, Mie
Spektakelstrik 
Mie Firring Christiansen, 2016. 
63 s

Opskrifter til strikning af 
børnetøj, taske, hårbånd og 
tæppe.

64.64
Haumann, Susie
Urban 
Kristensen & Ko, 2016. 44 s
Opskrifter på 10 strikkede 
sjaler og tørklæder lavet med 
forskellige strikketeknikker.

64.64
Klompelompe 
People's Press, 2016. 162 s
50 lette strikkeopskrifter på 
tøj til babyer og børn men 
også enkelte til kvinder.

64.65
Heffernan, Carmen
Mindful hækling 
Legind, 2016. 144 s
Simple hækleopskrifter med 
muntre farver og en grund-
læggende hækleguide, der 
ifølge forfatteren er nyttige 
når man har brug for en medi-
ativ stund eller indre ro.

79.32
Overgaard Jørgensen, Pernille
Hæklede mus 
Klematis, 2016. 47 s
Opskrifter til 3 hæklede muse-
familier og deres tilbehør. 
Med enkle teknikker og intro 
til opskrifter.

Hobby & fritid

64.69
Correa, Florencia Campos
100 firkanter vævet  
på sømvæv 

Turbine, 2016. 144 s
Introduktion og inspiration 
til at væve på sømvæv. Med 
afsnit om udstyr, hvordan 
man bygger sin egen sømvæv, 
samt opskrifter på 22 grund-
mønstre og 15 designs, hvor 
vævede firkanter kombineres 
til fx en hue, en poncho eller 
en lampeskærm.

68.9
Beyer, Anne Birgitte
Løbbinding - til inspiration 
Forlaget på Tredje, 2016. 64 s
Løbbinding for viderekomne 
med inspiration til gengi-
velse af naturens eller f.eks. et 
kunstværks farver i beholdere 
og skåle.

74.901
Skeate, Sarah
Trefarvet malebog 
Gyldendal, 2016. 107 s
Om at tegne med kuglepen i 
farverne rød, sort og blå. Med 
anvisninger til, hvordan man 
laver skygger og tegner ud fra 
små objekter og skabeloner. 
Motiverne veksler mellem små 
figurer, dyr og ansigter.

74.901
Spicer, Jake
Tegn kroppen på 15 minutter 
Atelier, 2016. 128 s
Tegnekursus med indføring i 
teknikker og trin-for-trin øvel-
ser i croquistegning.

76.8
Klam, Adeline
Papirkunst 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 190 s
80 papir- og origami-projekter 
: trin for trin - helt enkelt.

79.929
Svenske råbukke
Hunters Video, 2016. Dvd
Klassisk svensk bukkejagt i det 
historiske Trolle Ljungby.
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Sport

79.71
Balague, Guillem
Ronaldo 
People'sPress, 2016. 365 s
Om den portugisiske fodbold-
spiller Cristiano Ronaldo (f. 
1985) og hans baggrund og 
karriere, og om Ronaldo som 
bl.a. narcissist, familiemenne-
ske, perfektionist og kontro-
versiel mediefigur.

79.71
Elgaard, Rasmus
Weltklasse 
Turbine, 2016. 405 s
Bundesligaens historie beskri-
ves kronologisk fra starten i 
1963 til i dag.

79.71
Gomaa, Adam Møller
Fodboldbossen 
Byen, 2016. 257 s
Mød en række sportsche-
fer og sportsdirektører fra 
Superliga-klubberne, som 
igennem interviews giver et 
unikt indblik i jobbet på godt 
og ondt.

79.71
Sorgenfri, Søren
Rivaler 
Byen, 2016. 157 s
Præsentation af udvalgte 
toptrænere i Premier League 
ved indgangen til sæsonen 
2016/2017 med særlig fokus på 
duellen mellem Manchester 
Citys træner Pep Guardiola og 
Manchester Uniteds træner 
Jose Mourinho.

79.71
Timm, Mads
Rød djævel 
People'sPress, 2016. 269 s
Den danske fodboldspiller 
Mads Timm (f. 1984) fortæller 
om sin mislykkede karierre i 
Manchester United, hvor han 
kun nåede at spille 11 minutter 
på førsteholdet i de ca. 6 år 
han var på kontrakt i klubben. 

Og om tiden bagefter hvor 
han uden succes spillede for 
bl.a. barndomsklubben OB.

Krop & velvære

61.33
Østergaard, Lillie Gitte
Din skønhed 
People'sPress, 2016. 151 s
Ansigtets klassiske proble-
mområder gennemgås i 
første del, hvorefter kroppen 
behandles i anden del. Der 
gives gode råd til kvinder om 
korrekt pleje, forslag til hud-
produkter og tips til, hvad der 
virker og hvad der ikke gør. En 
række nyere behandlingsfor-
mer præsenteres samt cases 
med tilhørende før- og efter-
billeder.

61.55
Olesen, Anemette
Dufte 
Skarresøhus, 2016. 114 s
Præsentation af 35 naturlige 
planteolier og deres helbre-
dende egenskaber. Med 
opskrifter på hudcremer og 
salver.

79.53
Dall, Sisse Jensen
Yoga for sportsfolk 
Gyldendal, 2016. 191 s
Guide og øvelser til hvordan 
yoga kan hjælpe den alminde-
lige aktive sportsudøver eller 
topatlet til at præstere bedre, 
hvad enten man er løber, 
svømmer eller håndboldspiller.

79.53
Goncalves, Anne
Yoga mod stress 
Karakter, 2016. 181 s
Ayurvediske yogaøvelser, 
åndedrætsøvelser og mindful-
nesstræning til de stressede. 
Øvelserne kan udføres af såvel 
absolutte nybegyndere som 
øvede yoga-udøvere.
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Sundhed  
& behandling

61.38
Greger, Michael
Hvordan du undgår at dø 
Borgen, 2016. 415 s
Om kostens betydning for 
helbredet med direkte anvis-
ninger på, hvad man skal spise 
for at gavne forebyggelsen og 
behandlingen af de femten 
almindeligste dødsårsager: 
hjertesygdomme, lungesyg-
domme, hjernesygdomme, 
kræft i fordøjelseskanalen, 
infektioner, diabetes, forhøjet 
blodtryk, leversygdomme, 
blodkræft, nyresygdomme, 
brystkræft, suicidal depressi-
on, prostatakræft, Parkinsons 
sygdom, iatrogene årsager 
(eller hvordan du undgår at 
død af lægebehandling).

61.542
Birk, Katrine
Tryk og glad 
Rosinante, 2016. 117 s
Vejledning til forældre i lin-
dring af smerter, ubehag og 
andre problemer ved hjælp af 
zoneterapi og akupressur.

61.606
Ringdahl, Ola
Kræft på nært hold 
Karakter, 2016. 215 s
Personlig bog, der via inter-
views og egne beretninger 
sætter fokus på en bred vifte 
af de følelser, der opstår, når 
man er tæt på et menneske, 
der rammes af kræft.

61.641
Moritz, Andreas
Undgå Alzheimer 
Hovedland, 2016. 250 s
Råd til ændring af livsstil for at 
forebygge og/eller leve med 
Alzheimer.

61.642
Østenkjær, Erik
Viljen til livet 
Vores forlag, 2016. 229 s
Viljen til livet ; vol. 1

Om forfatterens kliniske 

behandling af forskellige 
psykologiske problemer, bl.a. 
stress, angst, depression, cut-
ting, OCD, ud fra de samme 
principper omkring udviklin-
gen af viljen som en kraft til 
forandring, helbredelse og 
forebyggelse. Med cases.

Musik & film

77.69863
Star wars - komplet guide til 
Galaksen 

Alvilda, 2016. 187 s
Oversigt over alle Star wars-
galaksens planeter, byer 
og slagmarker fra filmenes 
Episode 1 til VII.

99.4 Afzelius, Björn
Strunk, Espen
Afzelius 
Turbine, 2016. 224 s
Om manden, musikeren og 
idealisten Björn Afzelius (1947-
1999) og hans tid.

99.4 Brandt, Steffen
Hougaard Larsen, Jesper
Livet, døden og kærligheden 
Eksistensen, 2016. 203 s
En tekstanalytisk læsning af 
Steffen Brandts sangtekster 

gennem hele TV-2s virke. 
Tesen er, at der ved nærmere 
lytning findes et dybere, teo-
logisk lag, og at Brandt gen-
nem hele sin sangskriverkar-
riere har kredset om de store 
spørgsmål; lykke, livsmening 
og kærlighedens position mel-
lem liv og død.

99.4 Joplin, Janis
Janis - little girl blue 
Mis.Label, 2016. Dvd
Dokumentarfilm om en af de 
mest ikoniske rocksangere 
gennem tiderne.

99.4 Rasmussen, Hugo
Hugo på bas 
41Shadows, 2016. Dvd
Dokumentarfilmen om jazz-
bassisten Hugo Rasmussen, 
hans liv og musik.

99.4 Springsteen, Bruce
Springsteen, Bruce
Born to run 
Politiken, 2016. 584 s
Rockmusikeren og -sangeren 
Bruce Springsteens (f. 1949) 
erindringer om barndommen, 
familien og karrieren på sce-
nen samt om de personlige 
op- og nedture.
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99.4 Virkner, Helle
Virkner, Helle
Helle Virkner - et liv 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 367 s
Helle Virkner (1925-2009) 
beretter om sin skuespiller-
karriere, sine perioder som 
teaterdirektør og sin politiske 
karriere som kommunalbesty-
relsesmedlem. Hun beskriver 
privatlivet, især børnene og 
sit ægteskab med J.O. Krag og 
den deraf følgende rolle som 
statsministerfrue.

99.4 Wium, Per
Wium, Per
Så hårene rejser sig 
Her & Nu, 2016. 119 s
Musikjournalisten og Beatles-
formidleren Per Wium (f. 1954) 
beretter om de kunstnere 
der har beriget hans liv - som 
The Beatles, Frank Zappa og 
Joni Mitchell - og om hvordan 

han startede sin karriere som 
musiker.

Kunst & arkitektur

76.095
Gundtoft, Dorothea
Nyt nordisk design 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 255 s
Overblik over den nordiske 
designtradition med præsen-
tation af den nye generation 
af designere, som Olafur 
Eliasson, Timo Ripatti og 
Space Copenhagen, og inter-
views med internationale kom-
mentatorer om nordisk design 
og tendenser.

99.4 Gehl, Jan
Mennesker først 
Bogværket, 2016. 189 s
Om arkitekten Jan Gehls (f. 
1936) store betydning på inter-
nationalt niveau - som fortaler 
for den menneskelige dimen-
sion i byrummet.

99.4 Kirkeby, Per
Mand falder 
Barok Film, 2015. Dvd
Maleren Per Kirkeby (1938) 
faldt i 2013 ned ad en trappe 
og slog sit hoved slemt. 

Filmen følger malerens kamp 
for at leve et værdigt liv i rulle-
stol og afhængighed af hjælp. 
Samtidig med at han stadigt 
og stædigt forsøger at skabe 
kunst selv med svigtende syn 
og kræfter.

99.4 Philipsen, Theodor
Frederiksen, Finn Terman
Theodor Philipsen 
Randers Kunstmuseum, 2016. 
520 s

Om den danske maler Theodor 
Philipsens (1840-1920) liv 
og kunst herunder om hans 
motivkreds, der især består af 
landskabsmalerier med lys- og 
vejrskift samt husdyrene køer, 
kalve, får og gæs.

99.94 Eckersberg
Hansen, Liss
Guldalderdøtre 
Skriveforlaget, 2016. 389 s
Maler og professor ved 
Kunstakademiet, C. W. 
Eckersberg dør under kolera-
epidemien og hans fem ugifte 
døtre må kæmpe for dagen 
og vejen for at undslippe 
fattiggården i 1800-tallets 
København.

Historie

07.96
Westergaard, Bjørn
Historien om en avis 
Berlingske Media, 2016. 239 s
Om avisen B.T.s historie fra 
oprettelsen i 1916 under 1. 
verdenskrig, om kampen mod 
tyskerne under besættelsen, 
mod typograferne i 1980'erne, 
mod Ekstra Bladet og om kam-
pen for læsernes gunst i den 
fagre nye medievirkelighed i 
det 21. århundrede.

91.93
Mortimer, Gavin
Hemmelige missioner under 
anden verdenskrig 

Turbine, 2016. 208 s
Skildring af 2. verdenskrigs 
hemmelige missioner, 
kamuflage, dækmanøvrer, 
modstandsbevægelser, sabo-
tører og hemmelige våben. 
Gennemillustreret med sort-
hvide fotos, der stammer 
fra de allierede og tyskernes 
krigsarkiver.
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91.94
Åsbrink, Elisabeth
1947
People'sPress, 2016. 279 s
Kronologisk opdelt i måneder 
beskriver forfatteren året 1947 
i kølvandet på 2. verdenskrig 
med nedslag i en række for-
skellige lokaliteter verden 
rundt. Der er bl.a. nedslag hos 
George Orwell, der sørger 
over tabet af sin hustru på 
øen Jura, mens han skriver på 
sit sidste værk "1984", Adolf 
Eichmann har søgt tilflugt 
i Argentina og Palæstina-
problemet forsøges løst en 
gang for alle.

97.5
Italiens historie 
Lindhardt og Ringhof, 2016. 208 s
Italiens historie fra det tidlige 
Romerrige over samlingen 
i 1861 frem til Berlusconis 
afgang i 2013.

98.639
Brøndal, Jørn
Det sorte USA 
Gad, 2016. 432 s
Om den afroamerikanske 
befolknings historie: slaveriet 
og dets ophævelse, racead-
skillelsen, borgerrettigheds-

bevægelsen i 1950'erne og 
1960'erne, Barack Obamas vej 
til præsidentembedet og rac-
eurolighederne, som bryder 
ud igen og igen.

98.681
Nyholm, Per
Ensomhedens blindgyde 
Jyllands-Posten, 2016. 199 s
Forfatteren tager på en 3000 
km lang bustur gennem Cuba 
og fortæller kritisk om landets 
politiske forhold, om historie, 
kultur, livsformer, traditioner, 
byer og landskaber.

FILM

Nordisk film

Backgammon 
Another World Entertainment, 
2016. Dvd

Erik er alkoholiker og cutter. 
Han sidder i en park med sit 
backgammonspil. En dag 
kommer pigen Maya på 10 år 
forbi og Erik bliver tvunget til 
at konfrontere fortiden mens 
Maya bliver klogere på livet. 
Men så viser det sig at Maya 
ikke bare er en tilfældig pige.

Der kommer en dag 
Nordisk Film, 2016. Dvd
Elmer på 10 og Erik på 13 
anbringes på børnehjemmet 
Gudbjerg, da deres mor bliver 
alvorligt syg. Året er 1967 og 
Gudbjerg kontrolleres med 
hård hånd af den sadistiske og 

tyranniske forstander Frederik 
Heck, der ikke skyr nogen 
midler for at få de mere eller 
mindre utilpassede unge til at 
makke ret.

De standhaftige 
SF Film, 2016. Dvd
Soldaten Thomas har mistet 
begge sine ben i Afghanistan. 
Hans bitterhed sårer mor 
og støder kæresten bort. 
Benproteserne volder pro-
blemer, men mødet med 
danseren Sofie gør mirakler 
med Thomas' genoptræning. 
Danseterapi heler, og samtidig 
spirer følelser frem.

Udenlandske film

Anomalisa 
Fox-Paramount Home 
Entertainment, 2016. Dvd

Den midaldrende, succesfulde 
forfatter Michael Stone er 
i dyb midtvejskrise og føler 
at alle mennesker rotter sig 
sammen imod ham. I sin 
ensomhed får han en kortva-
rig glæde i mødet med den 
stilfærdige Lisa på et hotelvæ-
relse. Hun er måske hans livs 
kærlighed, men ændrer ikke 
på hans melankoli.
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Captain America - civil war 
Walt Disney Studios Home 
Entertainment, 2016. Dvd

Efter en fejlslagen mission, vil 
verdens lande lade FN styre og 
kontrollere The Avengers. Iron 
Man støtter forslaget, mens 
Captain America er imod. 
Uenighederne fører til kampe 
og de øvrige Avengers tvinges 
til at vælge side.

Eye in the sky 
Scanbox Entertainment 
Denmark, 2016. Dvd

Britiske, kenyanske og ameri-
kanske myndigheder ønsker 
at pågribe en eftersøgt terror-
gruppe. Da overvågning viser 
at gruppen planlægger selv-
mordsbomber, ændres missio-
nen fra pågribelse til angreb. 
Men hvor mange civile tab 

kan accepteres? Beslutningen 
sendes rundt i det politiske 
og juridiske system, alt imens 
tiden går og terroristerne 
måske slipper væk.

The lady in the van 
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2016. Dvd

Det hele startede med at den 
hjemløse ældre dame Mary 
Shepherd bare skulle være 
parkeret i en måned i den briti-
ske dramatiker Alan Bennett's 
indkørsel, men hun blev i 15 år.

L'attesa 
Another World Entertainment, 
2016. Dvd

Den midaldrende Anna bor 
i meget smukke omgivelser 
i en kæmpevilla på Sicilien. 
Men Anna selv er tynget af en 
stor sorg, da den unge Jeanne 
dukker op. Jeanne er Annas 
søn Giuseppes kæreste, men 
Guiseppe er ikke til stede, og 
Anna fortæller ikke, hvornår 
han dukker op.

Månen over kirsebærtræerne 
Another World Entertainment, 
2016. Dvd

Sentaro bestyrer en lille bager-
forretning og en dag kommer 
en ældre kvinde forbi og spør-
ger om hun kan få et job. Først 
afviser han hende pga. hendes 
alder, men efter at have fået 
en smagsprøve på hendes 
evner skifter han mening.

Risen 
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2016. Dvd

Da et lig efter en korsfæstelse 
forsvinder fra en forseglet 
grotte får romeren Clavius til 
opgave at finde det igen. Det 
bliver en udfordring der kom-
mer til at vende op og ned på 
hans tro.

Sauls søn
Mis. Label, 2016. Dvd
I Auschwitz findes et særligt 
korps: Sonderkommando, 
hvis opgave det er at fylde 
gaskamrene og efterfølgende 
brænde ligene. Saul er på 
arbejde ved ovnene da han en 
dag støder på liget af en ung 
dreng og midt i håbløsheden 
finder Saul et formål med sit 
liv; at give drengen en rigtig 
jødisk begravelse.

SPIL

Aragami 
Merge Games, 2016. PS4
Actionspil. Stealth-baseret 
actionspil. Du er en Aragami 
- en hidkaldt ninja-ånd med 
overnaturlige kræfter. 
Opgaven er at nedkæmpe en 
hel hær af bevæbnede vagter, 
uden at blive opdaget. Udover 
dit skarpe ninja-sværd, har 
du en række overnaturlige 
egenskaber til rådighed, som 
skal bruges med timing og 
omtanke.



23

Battlefield 1 
EA, 2016. PS4
Shooter. Her kan du opleve 
krigens rædsler som soldat 
under 1. verdenskrig. Deltag 
i store slag, hvor op til 64 
spillere kæmper med og mod 
hinanden. Eller oplev krigen 
gennem "war stories" for én 
spiller. Multiplayer kræver per-
sonligt Plus-abonnement.

Deus ex - mankind divided 
Square Enix, 2016. PS4
Shooter. Sjette kapitel i den 
dystopiske cyberpunk-historie 
om magt, hemmelige orga-
nisationer og konspirationer. 
Året er 2029 og vi følger 
igen ex-SWAT-agenten Adam 
Jensen, som er på jagt efter 
den hemmelige organisation 
Illuminati.

F1 Formula 1 2016 
Codemasters, 2016. PS4
Racerspil. Sæt dig bag rat-
tet i en af de fede racer-
biler som du kender fra 
F1-transmissionerne i tv og 
skab dig en karriere som top-
kører i et realistisk racermiljø.

FIFA 17 
EA, 2016. PS4
Fodboldspil. Ny sæson med 
FIFA 2017 - skal det været året, 
hvor du hæver pokalen i tri-
umf i en af de mange turnerin-
ger spillet byder på? Tag rollen 
som det unge fodboldtalent, 
Alex Hunter og forsøg at 
skabe dig en karriere i Premier 
League.

Just sing 
Ubisoft, 2016. PS4
Karaokespil. Inviter alle ven-
nerne over til en god gang 
karaoke og få afgjort hvem 
der har den bedste sang-
stemme. Vælg mellem et hav 
af populære sange, og syng 
så godt du kan. Du kan også 
synge sammen med eller mod 
andre, eller blot nøjes med at 
lip sync'e.

Mount & Blade - war band 
Koch Media, 2016. PS4
Rollespil. Strategispil. I mid-
delalderlandet Calradia råder 
kaos, for her regerer kun 
tyve og røvere. Men du kan 
sætte dit eget stærke hold af 
riddere og tage kampen op 
mod de onde. Og skaber du 
de rigtige alliancer, så bliver 
du måske konge over Calradia 
en dag?

Ride 2 
Square Enix, 2016. PS4
Actionspil. Eventyreren Lara 
Croft er på jagt efter kilden til 
evigt liv. Dette bringer hende 
til forskellige forhistoriske 
lokationer, hvor hun skal 
udforske og forcere snedigt 
udtænkte gravkamre, samt 
kæmpe og overleve i den 
barske natur. Indeholder et 
særligt chapter til Playstation 
VR-udstyr.

Star ocean - integrity and 
faithlessness 

Square Enix, 2016. PS4
Rollespil. Actionspil. Om kri-
geren Fidel og magikeren Miki 
som skal redde deres landsby 
fra omstrejfende banditter. 
Men de kommer ud på et 

større eventyr, end de havde 
regnet med.

The witcher III
Bandai Namco Entertainment 
Europe, 2016. PS4

Rollespil. Fortsættelse af 
Witcher-serien, hvor vi får det 
sidste kapitel om monster-
jægeren Geralt af Rivia. En 
mystisk og overnaturlig hær 
kaldet "the wild hunt" inva-
derer Geralt's hjemland, det 
nordlige rige, og samtidig 
forsvinder Geralt's adopterede 
datter, Ciri. En lang og farlig 
jagt efter Ciri er begyndt.

WRC 6 
Bigben Interactive, 2016. PS4
Racerspil. Sæt dig bag rattet 
i en af de mange toptunede 
rally-biler og forsøg at vinde 
det officielle rally-mesterskab 
i 2016. Start fra bunden som 
junior-kører, og gå hele vejen 
til mesterskabet. Kør mod ven-
nerne i split screen-mode eller 
deltag i turneringer online.
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