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BØGER

Danske romaner

Furu, Anita

Jeg er en, der kan sige sådan!
Gladiator, 2019. 181 s

2.del af: Mit halve liv

Året er 1973. Ruth er blevet 73 
år, og hendes handlekraftige 
datter Inge presser på for, at 
Ruth tager kontakt til sine 
søskende, som hun blev skilt 
fra som lille, inden det er for 
sent. Men er det muligt at 
bygge bro over de år, der er 
mistet?

Lange, Nikolaj Tange

Antityskland
Gladiator, 2019. 267 s

Aaron og Caspar danner par og 
driver sammen en boghandel, 
som også udbyder en række 

forskellige arrangementer. 
Særligt ét arrangement bringer 
sindene i nabolaget i kog, og 
inden de får set sig om, ligger 
de i åben nabokrig.

Leine, Kim

Dansk standard
Gyldendal, 2019. 274 s

Et søskendepar kommer ud 
for groteske og modbydelige 
hændelser, da barndommens 
ellers fortrængte mareridt 
pludselig folder sig lyslevende 
ud. Fortiden og deres onde ånd 
indhenter og overlister dem.

Munch, Hans Frederik

Pupiller udvider sig i mørke
Brændpunkt, 2019. 248 s

Den unge mand Frederik mister 
sin far og i sin dybe sorg kaster 
han sig mere eller mindre 
bevidst ud i jagten på en ny 
tilværelse.

Omar, Sara

Skyggedanseren
Politiken, 2019. 412 s 

2. del af: Dødevaskeren

Frmesk er en kurdisk pige, der 
lever under umenneskelige for-
hold med kvindehad, drab og 
seksuelle overgreb. Som voksen 

bor Frmesk i den frie verden, 
men hun er alt andet end fri.

Skriver Olesen, Anton

Dræn
Lamberth, 2019. 93 s

Dokumentarisk roman om livet 
som værnepligtig i Livgarden. 
Oplevet gennem den usikre 
rekrut Solesen og den selvsikre 
Christensen.

Tinning, Gertrud

En uretfærdig tid
Politiken, 2019. 452 s

København, 1885. En grufuld 
arbejdsulykke på væve-
riet åbner Nellys øjne for de 
bestialske vilkår for de kvinde-
lig arbejdere. Hun og senere 
den jyske bondepige Anna ind-
leder en kamp mod de stærke 
arbejdsgivere for at opnå 

retfærdighed og rettigheder for 
kvinderne.

Villund, Hans

Ilona
Historia, 2019. 238 s

Efterkrigstidens hungersnød 
gør, at den ungarske 8-årige 
Ilona ankommer til København 
i 1945 for at restituere sig. Det 
viser sig at være den lykkelig-
ste og mest trygge tid i hendes 
liv, for efter hjemsendelsen 
kæmper hun igen hårdt for sin 
overlevelse.
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Nordiske  romaner

Gardell, Jonas

Til minde om  
en betingelsesløs kærlighed

Turbine, 2019. 568 s

En biltur tværs gennem Sverige 
danner rammen om Jonas 
Gardells beskrivelse af dels 
sin egen barndom og ungdom, 
dels beretningen om hans mor, 
Ingegärd, der hele livet kæm-
pede med sin frihedstrang, sine 
omgivelser og til allersidst en 
altødelæggende alzheimers.

Hveberg, Klara

Læn din ensomhed  
langsomt mod min

Turbine, 2019. 296 s

Rakel har aldrig forstået hvor-
dan man får venner og har et 
stort talent for misforståelser. 
Da hun flytter til Oslo for at 

studere, indleder hun et forhold 
til den ældre gifte matematik-
professor Jakob, alt imens hun 
forsøger at forstå sig selv og 
kærligheden.

Isakstuen, Monica

Raseri
Turbine, 2019. 217 s

Hvordan kan man elske nogen, 
så de virkelig kan mærke det? 
Hun vil så gerne være sød over-
for børnene, men magter det 
ikke. En fortælling om en vred, 
afmægtig mor, hvis frustra-
tioner går psykisk og fysisk ud 
over børnene.

Lundberg, Sofia

Et spørgsmålstegn er et 
halvt hjerte

People'sPress, 2019. 364 s

Modefotografen Elin bor i 
New York med sin mand Sam. 
Datteren Alice er flyttet hjem-
mefra og Elin er så opslugt af 
sit arbejde, at hun ikke reage-
rer da Sam er ved at forlade 
hende. Et brev fra fortiden 
ændrer alt.

Digte

Chemnitz, Morten

Hindre
Gyldendal, 2019. 67 s

Om at være fanget i en krop 
indhyllet i smerte, i et værelse 
hvor lyset skærer dagene over 
i bidder af håb, forventninger 
og afmagt, mens man mærker 
alle led reagerer mod smerten, 
der stiger og dulmes i en evig 
gentagelse.

Hassan, Yahya

Yahya Hassan 2
Gyldendal, 2019. 112 s

Yahya Hassan fortsætter stilen 
fra sin banebrydende debut 
og tager livtag med berøm-
melsen, den udsatte position, 
stofmisbrug, vold og pykiatrisk 
indlæggelse.

Serup, Martin Glaz

Endnu er dagen ikke spildt 
Turbine, 2019. 77 s

Digte hvor et jeg bl.a. taler 
om skilsmisse, skam, sorg og 
kærlighed.

Søndergaard, Morten

Journal 2019
Gyldendal, 2019. 125 s

Digte der tager afsæt i et 
nedlagt psykiatisk hospital i 
Volterra i Italien illustreret af 
forfatterens fotografier af byg-
ningernes ruiner. Indeholder 
desuden en oversættelse af et 
værk ridset i hospitalets sten-
mure af Fernando Nannetti, en 
tidligere patient.

Udenlandske romaner

Atwood, Margaret

Gileads døtre
Lindhardt og Ringhof, 2019. 431 s

2.del af: Tjenerindens fortælling

Landet Gilead er et kvindeun-
dertrykkende diktatur - men 
hvordan blev det sådan? Og 
hvordan kan det bringes til 
fald? Hvem styrer de indre lin-
jer og hvordan? En roman om 
magt, modstand og kvinder.
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Burke, Alafair

Bag facaden
Gad, 2019. 349 s

Angela lever lykkeligt med sin 
perfekte mand, der også er en 
god far for hendes søn. Det vil 
sige lige indtil den dag, hvor 
Jason anklages for at have 
krænket sin praktikant og snart 
efter også for voldtægt. Men 
Angela har sandelig også noget 
at skjule.

Bussi, Michel

Tiden er morder
People'sPress, 2019. 523 s

En kvinde vender med mand og 
datter tilbage til Korsika, hvor 
hun som 15-årig så sin familie 
styrte i døden. Et mystisk brev 
fra den mor hun troede var død 
sætter gang i hendes ønske 
om at afsløre sin families hem-

meligheder i håbet om at slutte 
fred med sin fortid.

Cusk, Rachel

Transit
Rosinante, 2019. 267 s

Faye-trilogien 2

Gennem mødet med en række 
almindelige mennesker og 
deres livsberetninger, tegner 
der sig et fragmenteret por-
træt af forfatteren Faye, som 
efter sin skilmisse er flyttet til 
London for at genfinde fodfæ-
stet i livet.

Dalton, Trent

Dreng sluger universet
HarperCollins, 2019. 476 s

De to brødre Eli og August vok-
ser op i Brisbane i Australien, 
hvor moren er narkoman og 
faren er alkoholiker. Sammen 
og hver for sig kæmper de for 
at bryde med det kriminelle 
miljø og blive velfungerende 
voksne.

Flašar, Milena Michiko

Jeg kaldte ham slips
Valdemar, 2019. 137 s

I to år har unge Taguchi levet 
isoleret på sit værelse i sine 
forældres lejlighed. Da han 
en dag begiver sig ud, møder 
han en midaldrende forret-
ningsmand i parken. Et særligt 
venskab opstår, mens de deler 
deres smertefulde minder.

Montero, Andrés

Tony Ingen
Jensen & Dalgaard, 2019. 202 s

Et omrejsende cirkus i Chile får 
en dag besøg af en araber, der 
overbringer dem "Tusind og én 
nats eventyr" samt efterlader 
en forældreløs dreng. Både 
drengen og bogen bliver en stor 
livsopgave for cirkussets unge, 
kvindelige trapezkunstner.

Morgan, Sarah

Vintersøstre
HarperCollins, 2019. 383 s

58-årige Suzanne ønsker sig en 
hyggelig jul med sine 3 voksne 
døtre omkring sig. Men det 
kræver at familien holder op 
med at flygte fra sandheden 
om den forfærdelige ulykke, 
der sket for 25 år siden.

Oates, Joyce Carol

Mit liv som rotte
HarperCollins, 2019. 426 s

12-årige Violet angiver sine 
brødre til politiet, da de tæsker 
en sort dreng ihjel. Som straf 
sender familien hende i eksil 
og hun bliver lagt for had. Som 
voksen skal hun igen stå ansigt 
til ansigt med familien.
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Sendker, Jan-Philipp

Det som hjertet husker
Gad, 2019. 343 s

3. del af: At høre hjertet slå

12-årige Bo Bo lever sammen 
med sin onkel i landbyen Kalaw 
i Myanmar, men hvorfor kan 
han ikke bo sammen med sine 
forældre? En dag fortæller onk-
len om forældrenes ulykkelige 
skæbne, og Bo Bo opsøger dem 
alene.

Sitoy, Lakambini

Sweethaven-sagen
Hjulet, 2019. 311 s

Da Narita finder ud af at hen-
des teenagedatter har med-
virket i en pornovideo, rejser 
hun tilbage til sin hjemby for at 
redde datteren, og finde ud af 
hvad der er sket.

Taïa, Abdellah

Det langsomme liv
Arvids, 2019. 181 s

Intens roman med flere kon-
fliktfelter, som kulturskel, 
homoseksualitet og immigra-
tion. Hovedpersonen af marok-
kansk afstamning er trods 
umiddelbart gode leveforhold i 
Paris fanget i et identitetsmæs-
sigt tomrum.

Weidermann, Volker

Drømmere
Turbine, 2019. 263 s

Dramatiseret fortælling om 
en række drømmende kunst-
nere og intellektuelle, der, ved 
afslutningen af 1. verdenskrig, 
tog magten i Bayern og i et 
magisk moment havde mulig-
heden for at ændre historiens 
gang.

Weldon, Fay

En hun-djævels død
HarperCollins Nordic, 2019. 379 s

2.del af: En hun-djævels bekendelser

Den bitre hun-djævel, Ruth 
Patchett, er blevet 84 år. 
Men hun mangler at finde en 
værdig efterfølger til direktør-
posten i Institut for Kønnenes 
Ligeværdighed, inden hun kan 
takke af.

Yanagihara, Hanya

Folket i træerne
Politiken, 2019. 427 s

Lægen Norton Perina tager i 
1950 på en ekspedition til en ø 
i Mikronesien. Han opdager, at 
de indfødte næsten har evigt liv 
pga. kødet fra en skildpadde. 
Han slår en skildpadde ihjel og 
smugler kødet til USA. Det får 
alvorlige konsekvenser.

Kærlighed  
& underholdning

Carlan, Audrey

Dream maker
People'sPress, 2019. 679 s

Bind 2: San Francisco, Montreal, 
London, Berlin

Parker Ellis og hans partnere 
i firmaet International Guy 
hjælper smukke kvinder over 
hele verden med at føre deres 

drømme ud i livet. Men det kan 
være rigtigt svært at lade være 
med at blande forretning med 
fornøjelse.

Clayborn, Kate

Held i uheld
Flamingo, 2019. 314 s

Zoe er led og ked af jobbet som 
skruppelløs advokat. Men en 
lottogevinst giver hende mulig-
heden for at sige op og betale 
tilbage for fortidens synder. 
Måske kan hun også redde sig 
selv?

Estassy, Annika

Grønne fingre søges
Palatium Books, 2019. 309 s

Den ældre Agnes må se i øjne-
ne, at det kniber med at passe 
kolonihaven, og den yngre 
Leyla flytter ind for sommeren. 
Hun har brug for at komme 
væk, og deres venskab udvikler 
sig, og sandhederne må frem.
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Kinsella, Sophie

En shopaholics jul
Flamingo, 2019. 372 s

9.del af En shopaholics hemmelige 
drømmeverden

Becky og Luke skal holde jul for 
allerførste gang. Det kan vel 
ikke være så svært? Den kendte 
shopaholic forsøger at klare 
netshopping, at være bæredyg-
tig og et godt menneske på én 
og samme tid.

Moorcroft, Sue

En sommer i Italien
Zara, 2019. 410 s

Da 31-årige Sofias far dør, rej-
ser hun til hans fødeby i Italien 
fast besluttet på at skeje lidt 
ud og nyde livet. Men en ung 
pige har brug for Sofias hjælp, 
og en hotelgæst opfører sig 
mystisk.

Reynolds, Aurora Rose

Indtil Nico
Palatium, 2019. 249 s

Nico Mayson er muskuløs, 
tatoveret og dusørjæger. Han 
forelsker sig hovedkulds i den 
forsigtige bibliotekar og for-
sikringsagent Sophie Grates. 
Nu skal han bare have hende 
overbevist om at turde springe 
ud i det.

Sherman, L.

Du var min
Augusta, 2019. 421 s

Victor Kanstrup har været lyk-
keligt gift i mange år, men da 
han møder den smukke Alma 
føles det nærmest skæbnebe-
stemt. Samtidigt bliver hans 
nattesøvn forstyrret af drømme 
om den samme store kærlighed 
helt tilbage i 1800-tallet.

Aamund, Jane

Bjergsted drømme
People'sPress, 2019. 322 s

2.del af: Colorado drømme

Ane har et godt liv i landsbyen 
Bjergsted, men sørger stadig 
over amerikanske Bob. Jobbet 
som journalist giver spæn-
dende oplevelser, men skiftes 
for en tid ud med et job i et 
ministerium. Ny kærlighed flyt-
ter ind i Anes liv, men det gør 
sygdom også.

Familie- og  
slægtsromaner

Grossman, David

Da Nina vidste
Vandkunsten, 2019. 336 s

Slægtsroman om en israelsk 
familie. Nina, datter af Vera, 
som blev sendt i den jugoslavi-
ske fangelejr Goli Otok efter 2. 
verdenskrig, forsoner sig med 
fortiden, da tre generationer i 
familien rejser til Jugoslavien 
for at filme fortiden, og se hin-
anden i øjnene.

Just, Merete

Lysets børn
Hovedland, 2019. 255 s

Fortælling om to slægter gen-
nem tre generationer, der 
skildrer livet i en himmerlandsk 
bondeby.

Ragde, Anne B.

Datteren
Rosinante, 2019. 339 s

6. del af: Berlinerpoplerne

Torunn har overtaget Margidos 
bedemandsforretning efter 
hans død. Hun er i sorg, men 
passer sit job og sin farfar. I 
efterårsferien kommer hendes 
danske familie på besøg, og 
både hun og farfar Tormod 
kæmper med kærligheden.
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Riley, Lucinda

Solsøsteren
Cicero, 2019. 757 s

Electra arbejder i New York 
som supermodel, hvor hun 
dulmer sine kærestesorger 
med sprut og stoffer. Hendes 
adoptivfar opfordrede inden 
sin død døtrene til at opsøge 
deres biologiske ophav. Endelig 
kommer også Electra på sporet 
af sine rødder, der går tilbage 
til Kenya.

Spænding

Bauer, Belinda

Knæk
Jentas, 2019. 333 s

Jacks mor bliver dræbt mens 
hun vil ringe efter vejhjælp og 
jack og hans søskende overla-
des til dem selv.

Child, Lee

Bytteleg
Jentas, 2019. 427 s

Jack Reacher havner tilfældigt i 
sin fars hjemby i New England 
og graver i familiehistorien. 
Samtidig bliver et ungt par 
i nærheden spærret inde og 
overvåget på et mystisk motel, 
hvor nogen har udset dem til 
en uvis skæbne. De to spor 

nærmer sig hinanden og kulmi-
nerer i et voldsomt og blodigt 
opgør.

Cleeves, Ann

Løbeild
Hetland, 2019. 416 s

Krimiserien med: Jimmy Perez ; 8

Da en barnepige bliver fundet 
hængt i familien Flemings lade, 
spreder rygterne om hende og 
mandens affære sig som en 
løbeild.

Clifford, Ole

Men størst er
Clifford Media, 2019. 355 s

Vi følger Hans og Ingeborg i 
tiden lige inden 2. verdenskrig 
bryder ud.

Kernick, Simon

Gravpladsen
Jentas, 2019. 334 s

Da knoglerne af Kitty Sinn, 
som forsvandt i Thailand i 1990, 
bliver fundet i jorden ved en 
privatskole i England, kommer 
kriminalassistent Ray Mason 
på sin hidtil værste sag.

Sherez, Stav

Mørk hævn
Jentas, 2019. 352 s

Jack Carrigan skal efterforske 
mordet på en ung stude-
rende fra Uganda. Det ligner 
et bestialsk sexdrab, men 
Carrigans nye partner, Geneva 
Miller, tror der ligger noget 
andet bag. Efterforskningen 
fører dem i retning af en rå 
underverden med illegale 
immigranter og tidligere bør-
nesoldater, og ripper op i 

en fortid Carrigan helst vil 
glemme.

Winslow, Don

Grænsen
HarperCollins Nordic, 2019. 783 s

3.del af : I hundenes vold

Art Keller fortsætter kampen 
mod narkokartellerne, der vol-
der store ødelæggelser og død 
i Mexico, samt sender uanede 
mængder heroin ind i USA.

Nordisk spænding

Blædel, Sara

Pigen under træet
Politiken, 2019. 318 s

Krimiserien med: Louise Rick ; 10

Louise Rick efterforsker en 
mordsag, hvor liget af en ung 
pige er blevet fundet i en klip-
pesprække på Bornholm. Pigen 
forsvandt sporløst fra en lejr-
skoletur i 1995.

Grothe, Karen Møller

Havfrue død
karengrothe.dk, 2019. 408 s

Et lig af kvinde klædt som hav-
frue bliver fundet i Ribe og poli-
tikommissær Thomas Andersen 
kommer på sagen.
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Isaksen, Jógvan

Norske løve
Marselius, 2019. 251 s

Krimiserien med Hannis Martinsson ; 6

I 1935 forsvinder en dreng spor-
løst. 75 år senere bliver Hannis 
Martinsson sat til at undersøge 
hvad der egentlig skete.

Linnet, Anne

Fucked
People'sPress, 2019. 298 s

En kvinde findes mishandlet 
og brutalt myrdet i Helsingør. 
Makkerparret Nynne Quist og 
Fanny Salomon fra Københavns 
drabsafdeling bliver sat på 
sagen. Men snart finder flere 
voldsomme mord sted.

Melander, Jakob

Forbandet blod
People'sPress, 2019. 448 s

Malin Askehave er forsanger 
i det kendte band Gaia 5, kli-
maaktivist og barn af Magnus 
Askehave, direktør for et 
stort shippingfirma. Da uven-
tede ting sker i familien, tager 
Malins liv en drejning.

Mogensen, Peter

Skyggespillet
Turbine, 2019. 531 s

2.del af: I bjørnens kløer

Henrik Foss, tidligere jægersol-
dat, er blevet udenrigsminister 
og statsministerens nærmeste 
allierede. Men oprøret ulmer 
i regeringspartiet og samtidig 
kastes Henrik ud i et brutalt 
internationalt spil, hvor stærke 
kræfter ikke skyr nogen midler 
for at få presset et EU-direktiv 

om udenlandsk arbejdskraft 
igennem.

Svendsen, Torben S. L.

Dyrets ø
mellemgaard, 2019. 331 s

Alf Marcussen arbejder 
for Interpol og ferierer på 
Færøerne. To drenge bliver 
bortført og Alf får til opgave at 
finde de to drenge, som formo-
dentlig er bortført af den rus-
siske mafia som gidsler i en sag 
om afpresning.

Wind-Hansen, Sanne Louise

H. C. Andersen-morderen
People'sPress, 2019. 272 s

Nytårsnat i Odense. En 10-årig 
pige findes myrdet, hendes lig 
er placeret som en makaber 
efterligning af den lille pige 
med svovlstikkerne. Hvem myr-

der uskyldige børn, inspireret 
af H. C. Andersens eventyr?

Biografier  
& erindringer

99.1

Müller, Michael

Barn af den kolde krig
Gyldendal, 2019. 347 s

14 kendte danskere fortælle om 
deres liv og deres opvækst i 
skyggen af den kolde krig.

99.4 Aminali Ali

Aminali, Ali

Alis danmarkshistorie
Gad, 2019. 215 s

Debatør, folketingskandidat og 
socialrådgiver Ali Aminali (f. 
1982), der flygtede til Danmark 
med sin familie i 1987, beret-
ter om sin integration i det 
danske samfund, og vi hører 
om Aminalis oplevelser som 
socialrådgiver, hvor han ser et 
velmenende men problematisk 
integrationssystem.
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99.4 Bjergsø, Mikkel Borg

Emborg, Rasmus

Ølbrødre
Gyldendal, 2019. 292 s

Biografi om de enæggede tvil-
linger Mikkel Borg Bjergsø og 
Jeppe Jarnit-Bjergsø, begge 
uddannede skolelærere, begge 
har dyrket eliteløb og begge 
har sat ny international stan-
dard for ølbrygning. De har 
levet hele livet i nådesløs kon-
kurrence med hinanden og har i 
årevis ikke talt sammen.

99.4 Hillingsø, K. G. H.

Harris, Henriette

Generalens datter
Lindhardt og Ringhof, 2019. 222 s

Skuespilleren Ellen Hillingsø (f. 
1967) og hendes far, den tid-
ligere general, Kjeld Hillingsø 
(f. 1935) fortæller om fælles og 
egne erindringer, om mor Pylle, 

der kommer fra et adeligt mil-
jø, og om deres vidt forskellige 
karrierer og fælles interesser.

99.4 Holdt, Jacob

Holdt, Jacob

Om at sige ja
Politiken, 2019. 485 s

Fotograf Jakob Holdt (f. 
1947), der i 1977 udgav bogen 
"Amerikanske billeder", fortæl-
ler her bl.a. om sin opvækst 
på en vestjysk præstegård, sin 
turbulente ungdom, oprøret 
mod sin far, de fem års blaffer-
tur i USA, kampen mod racisme 
og sit arbejde som fotograf og 
social kritiker.

99.4 Kessler, Linse

Kessler, Linse

Linse - jeg bliver ældre og 
det gør ik' noget

Politiken, 2019. 314 s

Linse Kessler (f. 1966) fortæller 
om at blive ældre og om de 
begivenheder der har ændret 
hendes liv de seneste år. Efter 
at have mistet Mopper, er hun 
blevet familiens overhoved og 
det har givet flere muligheder 
og oplevelser.

99.4 Lindhardt, Thure

Lindhardt, Thure

Vi ved jo hvordan det er at 
være menneske

Gyldendal, 2019. 310 s

I essayistisk stil fortæller Thure 
Lindhardt (f. 1974) om sit liv-
tag med skuespillerdrømmen 
og selve arbejdet med faget. 
Særligt fokus er der på de 
tidlige år på skuespillerskole 
i Odense, kostskoleophold i 
Tyskland, samt større roller i 
karrieren.

99.4 Margrethe II, dronning af 

Danmark

Palshøj, Karin

Dronning Margrethe
Lindhardt & Ringhof, 2019. 439 s

Fotografisk billedværk om 

Dronning Margrethe (f. 1940) og 
resten af den kongelige familie, 
heriblandt 70 private billeder 
fra dronningens håndbibliotek. 
Bogen er inddelt i otte kapitler 
med hver deres tema, fx famili-
en, hjemme og kunsten, indledt 
af en kort introducerende tekst.

99.4 Okman, Ditte

Okman, Ditte

#tyndogrig
Grønningen 1, 2019. 230 s

Journalist Ditte Okman (f. 1974) 
beretter om emner, der pisser 
hende af eller glæder hende, 
og kredser om det at bliver 
mor sidst i 30'erne, om livet 
som konfronterende journalist, 
der ikke finder sig i noget, om 
drukture, ferier og om de rige 
og kendte.
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99.4 Rebanks, James

Rebanks, James

Fårehyrdens dagbog
Strandberg Publishing, 2019. 270 s

James Rebanks (f. 1974) fortæl-
ler om livet som fårehyrde. Om 
arbejdet og traditioner, glæder 
og sorger, der går i arv fra 
generation til generation.

99.4 Tang Christensen, Hanne

Ladies i gummistøvler  
på afveje

Muusmann, 2019. 239 s

3. del af: Ladies i gummistøvler

Hyggelige anekdoter om 
to midaldrende veninders, 
Hanne Tang Christensen og Liv 
Bentsen, oplevelser og daglig-
dag i den naturskønne landsby 
Shaftesbury.

99.4 Valentin, Josefine

Valentin, Josefine

Vilje slår talent
Op Publish,, 2019. 160 s

Bloggeren og influenceren 
Josefine Valentins personlige 
beretning om at gå fra at være 
usikker teenager og hjemme-
hjælper til at kunne leve af at 
være blogger og influencer. Om 
hvordan man realiserer sine 
drømme med hårdt arbejde, 
vedholdendhed og et positivt 
mindset.

99.4 Wikke, Michael

Monggaard, Christian

Brug dit hjerte som telefon
Barbar Bøger, 2019. 231 s

Bag om makkerparret Wikke 
& Rasmussen og deres sam-
arbejde igennem 40 år, som 
har resulteret i satiriske, origi-
nale og humoristiske bidrag til 
dansk film, tv, radio og musik. 
Med interviews med flere af 
makkerparrets samarbejds-
partnere igennem årene.

Fra virkelighedens 
verden

34.31

Teschl, Michael

Den dag Brita forsvandt
Politiken, 2019. 332 s

Bogens forfatter modtager 
i 2017 et anonymt brev, der 
måske indeholder ny viden om 
de afgørende vidneudsagn i 
Pedal-Ove-sagen. Bogen byg-
ger på research og på inter-
views med hovedpersonerne og 
vækker sagen til live igen.

99.4 Jensen, Ernst 

Jensen, Frank

Min far var spion
People'sPress, 2019. 303 s

Ernst Jensen (1923-71) hverves i 
1943 af den engelske efterret-
ningstjeneste til at tage bille-
der af den tyske flyindustri, og 
det bliver begyndelsen på en 
ca. 20-årig periode som spion. 
Han dør som 48-årig under 
mystiske omstændigheder.

Tanker & refleksioner

13.17

Guldin, Mai-Britt

Kort & godt om sorg
Dansk Psykologisk Forlag, 2019. 91 s

Hvad er sorg og hvordan kom-
mer man igennem en sorgpe-
riode? Det giver denne korte og 
informative bog svarene på.
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15.2

Manson, Mark

Alt er f*cked
Memoris, 2019. 285 s

Refleksioner over en moderne 
livsstil, hvor stress og over-
fladiskhed skaber håbløshed. 
Håbet skal tilbage, men hvor-
dan? Det skal ske udfra en 
ændring i den måde, hvorpå 
vi anskuer livet. Forfatteren 
trækker referencer til filosofi, 
religion og videnskab men også 
den moderne popkultur.

80.1

Münster, Lars Theil

Det læsende menneske
Samfundslitteratur, 2019. 216 s

Hvad sker der med os, når 
vi læser, og hvad får vi som 
mennesker ud af at læse lit-
teratur? Disse spørgsmål søges 
besvaret med hjælp fra littera-

turteori, filosofi, psykologi og 
evolutionsteori.

Samfund & politik 

34.31

Rockere og bande- 
medlemmer i Danmark

Frydenlund, 2019. 208 s

Med et psykologisk og socialt 
udgangspunkt undersøges de 
faktorer, der ligger til grund for 
at nogle unge mænd indfanges 
af det kriminelle bandemiljø.

98.21

Ellegaard, Lasse

Gaven fra Gud
Gyldendal, 2019. 295 s

Portræt af den tyrkiske præ-
sident Recep Tayyip Erdoğan 
og en skildring af Tyrkiet som 
nation, herunder om landets 

indbyggere som de sidste 20 
år har oplevet voldsomme 
omvæltninger.

99.4 Lykketoft, Mogens

Lykketoft, Mogens

Erindringer  
- holdning og handling

Rosinante, 2019. 567 s

Mogens Lykketoft (f. 1946) 
skriver om sit liv i politik og 
Socialdemokratiets kamp om 
magten. Med fokus på forhand-
lingsforløb, forlig og regerings-
magten, men også et indblik 
i opvæksten som adopteret, 
og et familieliv der på godt og 
ondt er blevet påvirket af kar-
rieren.

Personlig udvikling  
& psykologi

13.17

Kort & godt om compassion
Dansk Psykologisk Forlag, 2019. 118 s

Få mere compassion ind i din 
hverdag, og opnå større til-
fredshed i livet. Introduktion til 
begrebet, og enkle mindfulne-
ss-øvelser til de der vil styrke 
denne egenskab vi alle er født 
med, men som udfordres af 
travlhed og uopmærksomhed.

15.2

Hertz, Rikke

Karma, synkronicitet  
og mod

Grønningen 1, 2019. 183 s

Coach og clairvoyant skriver 
om de tre overordnede uni-
verselle love; karma, synkro-
nicitet og mod. Desuden små 
zenhistorier, der er gået i arv 
fra generation til generation, 
og personlige historier fra 
forfatterens arbejds- og kær-
lighedsliv.

15.2

Wiking, Meik

Kunsten at skabe minder
Turbine, 2019. 288 s

Med udgangspunkt i lykke-
forskning undersøges, hvordan 
vi kan holde bedre fast i vores 
minder og skabe nye.
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61.36

Belmont, Judith

Omfavn din storhed
Borgen, 2019. 230 s

50 måder at opbygge urokke-
ligt selvværd på.

61.36

Swart, Tara

Kilden
Borgen, 2019. 275 s

Om at lære at bruge visuali-
sering til at skabe nye neurale 
netværk i hjernen, hvordan vi 
kommer ud af negative tanke-
mønstre, og hvordan vi tiltræk-
ker det, vi virkelig ønsker os. 
Kombinerer spiritualitet med 
ny viden om hvordan hjernen 
fungerer.

Mest for kvinder

13.6

Møberg, Susanne

Glad igen efter en narcissist
Møberg, 2019, 110 s

Gode råd og vejledning til kvin-
der om at komme videre efter 
samliv med en narcissistisk 
mand.

15.2

Maria, Krisztina

Utæmmet
Plastik Publications, 2019. 199 s

En step-by-step guide til at 
udleve, hvem man virkelig er. 
Værktøjet til de kvinder, der har 
besluttet sig for at blive gen-
forenede med den utæmmede 
styrke og urkvinden.

61.266

Gottlieb, Sanne

Klimakteriesild
Grønningen 1, 2019. 237 s

Hvordan er det at være en 
sild, når man ikke længere kan 
få børn, når sexlysten gem-
mer sig og kroppen skriger på 
hormoner? 17 kvinder fortæller 
om overgangsalderen ud fra 
forskellige faglige og personlige 
vinkler.

Børn & familieliv

30.175

Mor forfra
Frydenlund, 2019. 184 s

16 mødre giver et indblik i de 
praktiske og følelsesmæssige 
forandringsprocesser, der sæt-
tes i gang, når deres barn viser 
sig at være eller blive et andet 
end ventet.

30.175

Thorning, Marion

Lær at løse konflikter  
- i familien

Frydenlund, 2019. 224 s

Råd og vejledning til konflikt-
løsning i familien.

30.1752

Kaa Kristensen, Jan

Bliv skilt - uden at gå i stykker
Dansk Psykologisk Forlag, 2019. 163 s

Pyskolog og børnesagkyndig 
giver overblik og gode råd i en 
skilsmisseproces. Om det man 
skal prøve at undgå, hvis man 
vil gøre det godt for sig selv og 
sine børn.

61.36

Ro - mindfulness  
for børn og unge

Aronsen, 2019. 252 s

Giver et bud på, hvordan børn 
og unge kan tæmme den sti-
gende grad af stress, som flere 
og flere plages af. Introducerer 
den bagvedliggende teori 
og giver et bud på, hvordan 
mindfulness kan blive et godt 
værktøj til at tackle hverdagens 
udfordringer. Med 75 øvelser.
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61.39

Kolik
Turbine, 2019. 159 s

En bog som giver indblik i kolik-
forløb samt gode råd.

61.68

Buttenschøn, Cana

40 ting du skal vide  
om din fødsel

People'sPress, 2019. 223 s

Om forberedelser omkring 
fødslen, igangsættelse, de fem 
faster, veer, tiden på hospita-
let, smertelindring, fødestuen, 
kejsersnit og hjemmefødsler. 
Desuden korte beretninger fra 
kvinder i forskellige fødsels-
situationer.

64.1

Orellana, Sif

Nye familietraditioner
Tinkerbell Books, 2019. 95 s

Inspirationsbog til at skabe 
nye traditioner i familien med 
hovedvægt på mad- og bage-
opskrifter, f.eks. månedlig fej-
ring af fuldmånen, en ugentlig 
sunddag eller en hel uge dedi-
keret til livsglæde.

64.2

Orellana, Sif

Hip hip hurral
Tinkerbell Books, 2019. 94 s

Inspirationsbog til fejring og 
sammenkomster med forslag 
til kreative sysler, lege og akti-
viteter og mad.

Rejser & oplevelser

40.4

Jessen, Jens

På Nimbus Jorden rundt
Danmarks Nimbus Touring, 2019. 208 s

Nordmændene Tormod Amlien 
og Klaus Ulvestad begav sig 
i 2009 ud på en to år lang 
rejse over fem kontinenter 
på Nimbusmotorcykler. Om 
Nimbusmotorcykler, forbere-
delser, reparationer i Rusland, 
olieskift i det fri, diverse græn-

se- og kontrolposter og om 
glædelige uforudsete møder.

41

Turen går til Europas  
smukkeste vandreruter

Politiken, 2019. 272 s

Forslag til 39 af Europas smuk-
keste ruter, der beskrives med 
længde, varighed, sværheds-
grad, højdemeter, letteste 
transport til udgangspunktet, 
logi og forplejning undervejs 
mm. Med rutens karakter, samt 
oplevelser af natur, dyreliv og 
kulturelle seværdigheder.

41.04

Med tog gennem Europa
Turbine, 2019. 175 s

Beskriver syv spændende og 
smukke togstrækninger med 
tips til ruterne, tog og togskift, 
men også seværdigheder og 
restauranter, som man kom-
mer frem. Med praktiske tips til 

hvordan du lettest planlægger 
en togrejse og booker togbillet-
ter, pladsbilletter og sovevogn.

48.447

Wittendorff, Maria

Din guide til Marrakech
Muusmann, 2019. 224 s

Turistguide til den smukke røde 
by, Marrakech .

Danmark rundt

46.2

København 1950'erne
Turbine, 2019. 359 s

Om 1950'ernes København der 
gennemgik store forandringer 
i årene efter krigen. Fortæller 
både kendte og ukendte køben-
havneres historie i billeder og 
kommer omkring både hverdag 
og fest, arbejde og fritid, byens 
udvikling med mange nye 
bydele samt udviklingen i kunst 
og kultur.
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46.4 Ærø

Ærø
Muusmann, 2019. 248 s

Præsentation af det ærøske 
samfund, fortalt gennem 
udvalgte øboeres historier om 
deres øliv og tilknytning, samt 
præsentation af aktiviteter, 
virksomheder, foreninger og 
opskrifter der knytter sig til 
årets gang på øen.

50.26

Gollander, Troels

Oplev Danmarks natur  
med børn

Legind, 2019. 136 s

Guide til naturoplevelser i hele 
Danmark for børnefamilier. 
Med forslag til aktiviteter og 
gode råd til udstyr og forbere-
delse.

50.26

Ljunggren, René

På sheltertur
Muusmann, 2019. 160 s

Om hvordan du finder shel-
terne i Danmark og hvordan 
du vælger det rigtige shelter til 
din tur, hvilket grej der er nød-
vendigt og praktisk, og hvad du 
skal holde dig for øje, hvis du 
vil overnatte på alle årstider 
og i al slags vejr. Dertil kom-
mer tips og ideer til aktiviteter 
derude såsom madlavning 
over bål, træsnitning og andet 
håndværk.

64.1

Dyvig Badehotel
Dyvig, 2019. 304 s

Præsentation i fotos og tekst af 
Dyvig Badehotel. Med opskrif-
ter fra hotellets køkken.

71.084

Oaser i sommerlandet
Turbine, 2019. 289 s

Præsentation af 17 sommer-
boliger, hvor husenes bebo-
ere viser, hvad der udgør det 
perfekte fristed for dem, og 
hvordan de har indrettet sig 
med design, personlige ting og 
loppefund.

Natur & klima

50.1

Bellers Madsen, Mikael

Klimatosserne
Haslund, 2019. 175 s

Debatbog om hvordan nogle 
danskere forsøger at gøre en 
personlig forskel i kampen mod 
klimaændringerne. Nogle fra-
vælger bilen, andre kødet eller 
flyrejsen. Er det noget vi andre 
kan lære af i den omstillings-
proces, som klimaforskerne 
siger, vi alle skal igennem?

55.8

Klimaet under forandring  
- og hvad så?

Frydenlund, 2019. 236 s

Hvad skal motivere os til at 
handle på klimaændringerne 
- frygt eller fornuft? Hensynet 
til kommende generationer? 

Hvem skal betale for den grøn-
ne omstilling? Bogen forsøger 
at besvare disse spørgsmål og 
undersøger muligheden for at 
udforme en effektiv og retfær-
dig klimapolitik.

55.8

Wallace-Wells, David

Den ubeboelige klode
Klim, 2019. 311 s

Om de klimaforandringer, der 
allerede er sket og hvordan de 
forværres for hver eneste grad 
temperaturen stiger. Om de 
uoverskuelige konsekvenser 
klimaforandringer får, når fx 
ferskvandsmangel, døde have, 
økonomiske sammenbrud og 
konflikter eskalerer. Om den 
politiske bevidsthed klimakam-
pen har medført, og hvordan 
menneskeheden kan vende 
skuden.
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58.6

Svensson, Patrik

Åleevangeliet
Gad, 2019. 244 s

En bog om det store mysterium 
der omgiver ålen, og hvordan 
denne bandt en far og søn 
sammen.

Hus & have

63.51

Lisbjerg, Ditte Dahl

Vilde haver
BIOS, 2019. 72 s

Inspiration og konkrete råd til 
hvordan man kan skabe mere 
biodiversitet i haven og derved 
understøtte et rigt og varieret 
dyre- og planteliv.

63.54

Rasmussen, Nina

Græskar for sjov
HEX, 2019. 122 s

Om alle aspekter ved dyrkning 
af kæmpegræskar. Og om hvor-
dan man holder en eventyrlig 
halloween fest, med forbere-
delser og opskrifter på mad og 
drikke.

63.59

Falmet skønhed
Koustrup, 2019. 184 s

Ideer til udsmykning med tør-
rede blomster. Om blomster og 
deres tørring, indsamling og 
metoder, samt bud på dekora-
tioner på opsatser, i kranse, på 
væggen, i buketter, til fest og 
som værtindegaver.

Mad & opskrifter  

64.1

Holm, Claus Julius

Holms gadekøkken
Turbine, 2019. 143 s

Opskrifter på velkendte danske 
retter med et tvist og uden-
landske retter tilpasset danske 
smagsløg. Alt sammen serveret 
i små portioner som fingermad, 
snacks eller mellemmåltider.

64.1

Juul, Selina

Mad med respekt
Gyldendal, 2019. 237 s

80 familievenlige opskrifter 
baseret på råvarer og rester, 
som de danske husholdninger 
hyppigt smider ud. Med tips 
og gode råd til en husholdning 
uden madspild.

64.11

Friehling, Peter Bernhard

Grill bedre med sous vide
Turbine, 2019. 134 s

Tips, tricks og opskrifter til 
grillmad kombineret med sous 
vide.

64.12

Byg din egen julekage
Kagetid, 2019. 70 tredelte sider

Opskrifter på julekager. Hver 
side er delt i tre og man kan 
derfor sammensætte sin helt 
egen opskrift ved at bladre 
frem og tilbage i de mange for-
slag. Med forslag til bunde, fyld 
i midten og topping til sidst.

64.12

Foged Thomsen, Katrine

Konditorkager alle kan bage
People'sPress og DR, 2019. 137 s

Opskrifter på nogle af de mest 
kendte og populære danske 
konditorkager som fx medaljer, 
træstammer og gåsebryst, 
men også på kager "til den 
store fest" som fx citrontærte, 
kransekagevugge og othello-
lagkage.
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64.13

Björkman, Johan

Det nordiske spisekammer
Turbine, 2019. 174 s

Vejledning i forskellige tradi-
tionelle konserveringsteknikker 
med mere end 100 forskellige 
opskrifter - også på hele målti-
der, der gør brug af spisekam-
merets indhold.

64.13

Noma guide til fermentering
Gyldendal, 2019. 455 s

Forfatterne deler ud af deres 
fermenteringsteknikker, såle-
des at man i sit eget køkken 
kan lege med Nomas forråds-
kammer af fermenter. Med 100 
opskrifter og forslag til anven-
delsesmuligheder.

64.15

Erex, Thomas

Vegansk julemad
Turbine, 2019. 100 s

Opskrifter på plantebaserede 
retter til julemiddagen og jule-
frokosterne. Blandt retterne er 
fx gulerodslaks, mock duck, ris-
papirbacon og risalamande.

64.15

Det fermenterede køkken
People'sPress, 2019. 157 s

30 opskrifter hvor det fer-
menterede er tilsat som det 
bærende smagselement, samt 
20 opskrifter på fermenterede 
grøntsager og safter, der ind-
går i opskrifterne. F.eks. rod-
frugtkraut, kimchipandekager, 
bibimbap, kombuchasennep og 
bagte auberginer med fermen-
teret topping.

64.15

Fri
Turbine, 2019. 240 s

Opskriftsbog med veganske 
retter, der alle tager udgangs-
punkt i menukortet fra Café 
Mikuna. Opskrifterne indehol-
der alt fra burgere, pålægsret-
ter, tapas, salater, supper og 
ikke mindst en række opskrifter 
fra det italienske, mexicanske 
og indiske køkken.

64.15

Oliver, Jamie

Grønt
Lindhardt og Ringhof, 2019. 309 s

Inspiration til og opskrifter på 
kødfrie måltider af årstidens 
råvarer.

Sy & strik

64.64

Inspirerende norske  
strikkemønstre

Turbine, 2019. 269 s

Strikkemønstrene tager 
udgangspunkt i klassikeren 
"Norske strikkemønstre" fra 
1929. Mønstrene er blevet til-
passet og er for hele familien: 
trøjer, huer, vanter, sokker 
m.m.

64.64

Vores yndlingsklude
Turbine, 2019. 118 s

Samling af 20  strikke- og 
hækleopskrifter på klude fra 
strikkere og hæklere over hele 
landet.

79.32

Lord, Kerry

Edwards nye menageri
Turbine, 2019. 144 s

Opskrifter på hæklede tøjdyr 
som forestiller forskellige dyre-
arter, som fx mus, okse, kæn-
guru og hare. For begyndere 
såvel som øvede.
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Hobby & fritid

61.32

Søberg, Susanna

Hop i havet
Grønningen 1, 2019. 251 s

Guide til vinterbadere. En rejse 
ind i vinterbadernes univers, 
der belyser, hvad vinterbadning 
kan gøre for helbred og psyke.

66.83

Gregersen, Per

Dansk whisky
Byens, 2019. 164 s

Om 18 danske destillerier, lige 
fra de helt små destillerier til 
de store med internationale 
penge i ryggen. Gennem per-
sonlige portrætter af whisky-
producenterne fortælles om 
stædighed, iderigdom, iværk-
sætteri, tålmodighed, udfor-
dringer, lange arbejdsdage og 
ikke mindst god whisky.

66.84

Hughes, Greg

Den store bog om håndbryg
Turbine, 2019. 224 s

En trinvis guide til at brygge dit 
eget øl.

76.8

Papir poesi
Gyldendal, 2019. 143 s

Inspiration til poetiske papir-
klip. Efter en introduktion til 
forfatternes tanker omkring 
papirklip og tips om valg af 
sakse og papirkvaliteter følger 
kapitler med forskellige typer 
af papirklip. Bogen indeholder 
skabeloner, men opfordrer 
samtidigt til at man skaber 
egne historier ved at "freesty-
le" med papir og saks.

76.8

Rosenkilde, Johan

Johans julehjerter
Frydenlund, 2019. 117 s

Julehjerter, fra de helt simple 
til de komplekse. Hjerterne har 
sværhedsgrad i både klip og 
flet, og trin for trin-fotos.

79.982

Bursell, Jens

Geddefeber
Outdoor Consult, 2019. 376 s

Praktisk guide til geddefiskeri 
med basisviden, inspiration og 
nyere avancerede teknikker.

Sport

79.66

Hamburger - uden filter
People'sPress, 2019. 334 s

Om Bo Hamburgers (f. 1970) liv 
med cykelsporten. En fortæl-
ling om en gennemstruktureret 
hverdag, hvor mad, træning, 
søvn og doping er nøje plan-
lagt, men også om tiden efter 
karrierestoppet, og om hvordan 
han kæmper for at forblive en 
del af cykelverdenen.

79.66

Mit livs løb
Storyhouse, 2019. 268 s

20 af de største navne i dansk 
cykelsport fortæller om deres 
livs største løb. Om sejre, 
slemme styrt, taktiske spil og 
karrieredefinerende øjeblikke.

79.706

Bruun, Morten

Matchday
Politiken, 2019. 317 s

Morten Bruun tager læseren 
med til en matchday på 49 
engelske fodboldstadions, 
mens han i tilbageblik fortæller 
om klubberne og deres histo-
rie. Han beskriver alle klub-
berne i Premier League og The 
Championship plus samtlige 24 
mesterhold - krydret med fakta 
og anekdoter. Bl.a. om danske-
res tilknytning til klubben og 
de største spillere og managers 
gennem tiden.

79.71

Kjærbye, Per

Magiske øjeblikke
Politiken, 2019. 415 s

Billedværk med ca. 600 fotogra-
fier der skildrer nogle af dansk 
fodbolds fineste  øjeblikke siden 
slutningen af 1970'erne.
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79.71

Skyum-Nielsen, Rune

Nicklas Bendtner  
- begge sider

Politiken, 2019. 391 s

Nicklas Bendtner (f. 1988) for-
tæller om et liv og en fodbold-
karriere, der har været spækket 
med dramatik. Om stjernestun-
der og nedture på landsholdet 
og i store klubber som Arsenal 
og Juventus, venskaber og 
rivalisering, stormfulde forhold, 
skandaler i nattelivet, om at 
blive far og meget andet.

79.75

Lassen, Kurt

Nikolaj
Momenta, 2019. 278 s

Om Nikolaj Jacobsen (f. 1971), 
der havde stor succes som spil-
ler, indtil en knæskade satte en 

stopper for den del af karrieren. 
Det førte til en trænerkarriere 
på både klub- og landsholds-
plan, som foreløbigt kulmine-
rede i 2019 med herrelandshol-
dets verdensmesterskab.

79.76

Mind game
Turbine, 2019. 281 s

Thomas Bjørn (f. 1971) og andre 
golfspillere reflekterer over 
livet som professionel golfspil-
ler og om hvordan de håndterer 
det psykiske pres og forbliver 
på toppen.

79.86

Frimodt, Carsten

Tre seje sønderjyder
Veterania, 2019. 346 s

Historien om motorsportskø-
rerne John Nielsen (f. 1956), Kurt 

Thiim (f. 1958) og Kris Nissen (f. 
1960), tre næsten jævnaldrende 
sønderjyder født indenfor få 
kilometers afstand, som alle 
blev store stjerner i bl.a. Formel 
3-klassen.

Krop & fitness

61.33

Dyhr, Susanne

Ansigtsyoga
Forfatterskabet.dk, 2019. 174 s

Præsentation af ansigtsøvelser, 
der reducerer rynker og slap 
hud, forebygger spændinger og 
giver øget velvære, og som er 
et naturligt alternativ til kemi-
ske eller kirurgiske indgreb.

61.642

Van der Kolk, Bessel A.

Kroppen holder regnskab
Klim, 2019. 447 s

Bessel van Der Kolk, specialist 
i traumebehandling og PTSD, 
præsenterer traumatologiens 
historie, samt forskellige meto-
der til at hjælpe den trauma-
tiserede.

79.53

Herrington, Sarah

Essentiel yoga
Exlibris Media, 2019. 160 s

En guide til yogaøvelser der 
indledes med 48 stillinger i 
seks en-times lektioner der 
følges af 21 målrettede træ-
ningsprogrammer, der alle er 
designet til dem der ikke har så 
meget tid til overs i hverdagen.

Sundhed  
& behandling

56.9

Borbye Pedersen, Oluf

Magtfulde mikrober
Politiken, 2019. 311 s

Om de små organismer der bor 
omkring os, på os og i os - bak-
terier, vira, svampe, arkæer og 
bakteriofager - og hvordan de 
kan hjælpe til forebyggelse og 
behandling af sygdomme.
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61.541

William, Anthony

Bladsellerijuice
Borgen, 2019. 196 s

Forfatteren beskriver i bogen 
bladselleris gavnlige effekt på 
stort set alle sygdomme.

61.542

Birk, Katrine

Tryk & glad kvinde
God Energi, 2019. 429 s

Om at behandle sig selv og 
afhjælpe kvinderelaterede 
gener og ubalancer ved at mas-
sere punkter og zoner rundt på 
kroppen. Nogle af de gener, der 
kan afhjælpes er stress, træt-
hed og hormonelle ubalancer, 
smerter, søvn- og spiseproble-
mer, nedsat sexlyst og meget 
mere.

61.612

Fomsgaard, Anders

Det er bare en virus
Gyldendal, 2019. 285 s

Om nogle af de mest almin-
delige og nogle af de farligste 
virus i historien koblet sam-
men med Anders Fomsgårds (f. 
1956) egne beretninger fra livet 
som læge og forsker i virus ved 
Statens Serum Institut.

Musik & film

78.9061 Inside the Whale

Winther-John, Marcus

Tiden der tog os
Winther-John Productions, 2019. 147 s

Marcus Winther-John (f. 1971), 
der var forsanger og sangsmed 
i bandet "Inside The Whale" fra 
Herning, fortæller her historien 
om rockbandet, der var drevet 
af drengedrømme, og om den 
danske musikscene i 1990'erne.

99.4 Asbæk Pilou

Zøllner, Kristoffer

Alting sker på en gang
Gyldendal, 2019. 294 s

Forfatteren har fulgt den dan-
ske skuespiller Pilou Asbæk (f. 
1982) gennem et år, hvor han 
bl.a. indspiller actionscener 
med Jackie Chan i Kina, pro-

moverer en Hollywood-film i 
Sydney, tager til verdenspre-
miere på Game of Thrones i 
Belfast og gør sit bedste for at 
være en god far og ægtemand. 
Med tilbageblik på filmkar-
rieren, der startede med "To 
verdener i" i 2008.

99.4 John, Elton

John, Elton

Mig
Politiken, 2019. 405 s

Den engelske sanger, sang-
skriver, pianist og entertainer 
Elton John (f. 1947) fortæller 
om sit liv.

Kunst & design

76.096

Mollerup, Per

Dansk design  
- ganske enkelt

Gyldendal, 2019. 264 s

Begrebet enkelhed har præget 
dansk design og møbelkunst 
siden 1950'erne, og enkelheden 
kan anvendes både i form og 
funktion. Med temaer som 
f.eks. inspirationen udefra, 
geometrien og det skulpturelle 
design.

Historie

35.501

Boll-Johansen, Hans

Sønderjyder i krig
Gyldendal, 2019. 224 s

Efter at Danmark mistede 
Sønderjylland til preusserne 
pga. nederlaget i 1864, var 
sønderjyderne tvunget til at 
kæmpe på tysk side under 1. 
verdenskrig. Over 5000 søn-
derjyder døde som følge deraf. 
Med udgangspunkt i historien 
om disse skæbner, beskrives 
krigens væsen og kulturhisto-
rie.
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96

Lyngvild, Jim

Danmarks konger  
og dronninger

Frydenlund, 2019. 252 s

Fotobog, der præsenterer 
samtlige regenter i den danske 
kongerække, og giver et bud på 
hvordan de så ud samt hvilket 
tøj de gik i. Hvert foto er ledsa-
get af en historisk tekst samt 
oversigt over regentens levetid 
og familie.

96.7

Henningsen, Lars N.

Kampen om  
de faldnes minde

Historisk Samfund for Sønderjylland, 
2019. 143 s

100 års strid om mindesmærker 
og mindekultur i Sønderjylland 
efter Første verdenskrig.

96.71

Larsen, Henning N.

De kvindelige landssvigere
Eget forlag, 2019. 172 s

En analyse af 644 sager, hvor 
danske kvinder efter den tyske 
besættelse blev dømt som 
landssvigere. Forfatteren for-
søger gennem syv analyser at 
finde ud af, hvad der motivere-
de kvinderne, for at finde "pro-
totypen" for en dansk kvindelig 
landssviger.

96.71

Larsen, Klaus

Krigere uden våben
Munksgaard, 2019. 317 s

Om hvordan danske læger slut-
tede sig til modstandskampen 
under 2. verdenskrig -  flere 
betalte med deres liv eller end-
te i tyske koncentrationslejre. 
Desuden fortælles om læger 
i tyskernes tjeneste, og den 
mangelfulde behandling af de 
mange tyske flygtninge m.m.

96.72

Den kolde krig  
& REGAN VEST

Historia, 2019. 120 s

Om den historiske baggrund 
for Den kolde Krig og hvordan 
Danmarks påvirkedes i de 

år bl.a. med anlæggelsen af 
den atomsikre bunker REGAN 
Vest. En til undervisningsbrug 
omskrevet udgave af bogen 
Danmarks dybeste hemme-
lighed.

96.9

Ankjærgaard, Simon Kratholm

Genforeningen 1920
Storyhouse, 2019. 405 s

En række nøglepersoner føl-
ges, som på deres egen måde 
bidrog til at Nordslesvig blev 
forenet med Danmark. Optakt, 
folkeafstemning og festerne i 
1920 beskrives og illustreres, 
bl.a. da kong Christian X red 
over det, der tidligere havde 
været Kongeå-grænsen mellem 
Danmark og Tyskland.

99.4 Hitler, Adolf

Daly-Groves, Luke

Hitlers død
Turbine, 2019. 278 s

Med udgangspunkt i diverse 
konspirationsteorier undersø-
ger forfatteren, hvordan Adolf 
Hitler (1889-1945) døde med 
hjælp af videnskabelige meto-
der, hemmelige dokumenter, 
optegnelser fra førerbunkeren 
samt personlige erindringer fra 
officerer tæt på Hitler.

99.4 Wind, Eddy de

Wind, Eddy de

Endestation Auschwitz
Klim, 2019. 257 s

Lægen Eddy de Winds 
(1916-1987) beretning fra sit 
ophold i koncentrationslejren 
Auschwitz, hvor han bliver 
adskilt fra sin kæreste Friedel 
og havner i barak 9 som syge-
hjælper.
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FILM

Nordiske film

Den tid på året
Nordisk Film, 2019

Katrine og Mads elsker at 
holde jul for hele den sam-
menbragte familie, og der 
er plads til alle omkring det 
veldækkede bord. Efterhånden 
som aftenen skrider frem bliver 
det dog sværere og sværere at 
fastholde juleidyllen, da gamle 
sandheder og svigt kommer op 
til overfladen.

Udenlandske film

Edie
Another World Entertainment, 2019

Den 83-årige kvinde Edie 
beslutter at lægge sit gamle 
liv bag sig, droppe snakken om 
alderdomshjemmet, pakker 
sin rygsæk og begiver sig ud 
på det ultimative eventyr - at 
bestige det mægtige bjerg, 
Mount Suilven i Skotland.

Five feet apart
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2019

To unge mennesker der begge 
lider af cystisk fibrose mødes 
på hospitalet. Men hvad gør 
man når følelserne vil noget, 
som kroppen ikke kan tåle?

Godzilla -  
king of the monsters

Twentieth Century Fox Home 
Entertainment, 2019

Fem år efter handlingen i den 
seneste Godzilla-film har en 
forsker opfundet en maskine, 
der kan kontakte de mange 
monstre som er gemt rundt 
omkring på Jorden. Planen er at 
slippe monstrene løs, en efter 
en, for at genskabe balancen 
på Jorden, men det går helt 
galt og kun Godzalla kan redde 
dagen!

Hotel Mumbai
Sandrew Metronome, 2019

Nådesløse terrorister angri-
ber forskellige mål i Mumbai 
i Indien. Filmens handling er 
centreret om angrebet på et 
stort hotel, hvor gæster, og 
ansatte, skal forsøge at over-
leve. Baseret på terrorangrebet 
i 2008.

Kvinden der glemte  
sin fortid

Another World Entertainment, 2019

En kvinde går langs jernbane-
skinnerne, beskidt, men pæn 
i tøjet. To år senere dukker 
kvinden op på en politistation. 
Nu ser hun helt anderledes ud, 
og kan ikke huske sit navn. Hun 
lider af disociativ fugue, der 
forårsager hukommelsestab.

Men in black international
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2019

Molly har, siden hun som helt 
lille så et par MIB-agenter, 
forsøgt at finde frem til den 
hemmelige organisation. Og 
det lykkes endelig for hende! 
Hun bliver optaget og sendes 
til London, hvor hun skal møde 
Agent H. Sammen skal de for-
søge at stoppe ondskaben.
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Rocketman
Twentieth Century Fox Home 
Entertainment, 2019

Biografisk film om musikikonet, 
den engelske sanger, sangskri-
ver, pianist og entertainer Elton 
John (f. 1947). Filmen fortæller 
om barndommen, det kom-
plicerede privatliv, stjernekar-
rieren og de mange hits - en 
rutsjetur med mange op- og 
nedture.

The Sisters brothers
Mis. Label Noble Entertainment, 2019

Brødrene Charlie og Eli sendes 
i 1850érnes Oregon ud på en 
opgave. Find og dræb en mand 
ved navn Hermann Kermit 
Warm, der efter sigende har 
opfundet en smart måde at 
lede efter guld på.

Wonderstruck
Scanbox Entertainment Soul Media, 2019

12-årig Ben rejser i 1977 alene 
fra Minnesota til New York 
for at finde sin far, som hans 
afdøde mor aldrig ville nævne. 
Fortællingen følger også pigen 
Rosa i 1927, der er stukket af 
fra sin strenge far for at tage til 
New York. Ben og Rosas skæb-
ner flettes sammen på mystisk 
vis, selvom de to historier fore-
går med 50 års mellemrum.

X-men - Dark Phoenix
Twentieth Century Fox Home 
Entertainment, 2019

På en mission i rummet bliver 
Jean Grey ramt af noget der 
minder om en solstorm, og 
pludseligt rammer hendes 
superkræfter de forkerte. 
X-Men står nu foran deres vær-
ste mareridt. En kamp på liv og 
død mod en af deres egne.

SPIL

Blacksad - under the skin
Anuman Interactive, 2019, PS4

Adventurespil. Ejeren af en 
boksering findes hængt, 
samtidig med at én af hans 
boksere er sporløst forsvundet. 
Spilleren skal i skikkelse af den 
berømte detektiv John Blacksad 
forsøge at opklare sagen ved at 
finde spor og snakke med for-
skellige personer. Handlingen 
foregår i 50'ernes New York.

Death stranding
Sony Interactive Entertainment Europe, 
2019. PS4

Actionspil. Adventurespil. Sam 
(Norman Reedus) skal forbinde 
resterne af et postapokalyptisk 
USA og redde menneskeheden. 
Han skal fragte pakker tværs 
gennem landskabet og forbinde 
områderne via netværk, mens 
han forsøger at undgå fjender. 
Det bliver en kamp på liv og 
død mod ustabilt vejr, barsk 
natur og skræmmende mon-
stre. Mads Mikkelsen spiller en 
fremtrædende rolle.

Frostpunk 
Merge Games, 2019. PS4

Simulationsspil. En lille gruppe 
mennesker har samlet sig i et 
krater for at prøve at overleve 
sult og kulde i et dybfrossent 
steampunk-univers. Hjælp dem 
med at overleve ved at opbyg-
ge en by, indsamle ressourcer 
og lede efter overlevende, som 
kan hjælpe til.

Just dance 2020
Ubisoft, 2019. PS4

Dansespil. Rul gardinerne ned, 
skub møblerne væk og kast 
dig ud i svedige danserytmer 
til 40 af tidens dansehits samt 
9 børnesange. Kan spilles af 
op til 6 spillere og styres med 
smartphone, PS4 kamera eller 
PS4 Move-kontroller.
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Life is strange 2
Square Enix, 2019. PS4

Adventurespil. Episodisk even-
tyrspil. Sean og Daniel Diaz' far 
bliver dræbt af politiet og de to 
brødre må flygte fra de ame-
rikanske myndigheder. Rejsen 
fra Seattle, hjem til familiens 
hjemby i Mexico, er lang og 
farlig. Men undervejs går det 
op for Sean, at Daniel har tele-
kinetiske kræfter, der både kan 
bruges til at bringe omfattende 
død og ødelæggelse eller til 
gode gerninger.

Slay the spire
Humble Bundle, 2019. PS4

Rollespil. Turbaseret strate-
gispil hvor du skal manipulere 
dine kort, for at kunne kæmpe 
dig hele vejen til Spirets Hjerte.

Star wars - Jedi  
- fallen order 

EA, 2019. PS4

Actionspil. Star wars. Du er 
Cal Kestis, som lever i skjul 
på skrot-planeten Bracca. Cal 
kommer til at afsløre sine Jedi-
kræfter og bliver nu jagtet af 
Imperiets mest brutale inkvi-
sitorer.

Tom Clancy's ghost recon 
breakpoint 

Ubisoft, 2019. PS4

Shooter. En gruppe elitesolda-
ter bliver sendt ud for at rekog-
noscere på øen Auroa. Teamets 
helikoptere skydes ned af 
droner, og du skal nu bekæmpe 
fjender og finde overlevende 
teammedlemmer. Du finder 
våben og udstyr rundt i terræ-
net. Spillet kræver Internet.

Trine 4  
- the nightmare prince

Modus Games, 2019. PS4

Platformspil. Hovedbrudsspil 
hvor 3 meget forskellige helte 
må arbejde sammen om at løse 
gåden om rigets forsvundne 
prins.
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