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DANSKE ROMANER

Afshar, Tessa

Tavshedens land
Lohse. 317 sider

Elianna bliver midtpunktet i en 

voldsom familietragedie, som får 

store konsekvenser for hende. 

Fortælling fra Palæstina på Jesu 

tid med en appel til læsere af 

historiske romaner med en kristen 

vinkel.

Andersen, Lise

Skoven i Hercegovina
Brændpunkt. 207 sider

Sofie og Kasper har mødt hinanden 

i moden alder og er flyttet sam-

men. Men tilværelsen og deres 

parforhold tynges af Kaspers 

psykiske mén efter at have ople-

vet krigens rædsler i Bosnien-

Hercegovina.

Balle, Solvej

Om udregning af rumfang IV
Pelagraf. 175 sider

4. del af Om udregning af rumfang

Ved bogens begyndelse er det 

18. novemberdag nr. 1892. De 18. 

november-indespærrede bliver sta-

dig flere i det store hus i Bremen. 

Heriblandt fortælleren Tara Selter. 

Forfatteren fik Nordisk Råds 

Litteraturpris i 2022.

Buchwald, Tina

Tågeland
mellemgaard. 148 sider

Eksistentiel historie om præsten 

Sidsel, der er i sit livs krise. Efter 

en skilsmisse finder hun sig ikke i 

mere bullshit.

Dahlgaard, Michael

Abdul og de hvide slaver
Skriveforlaget. 261 sider

En roman der bygger på den san-

de, men knapt så kendte historie 

om en million europæere, som blev 

fanget af pirater og solgt som sla-

ver i Nordafrika og Mellemøsten.

Dyekjær, Estrid

Nøglebarn
Byens. 325 sider

Mor til tre små børn og fuld gang i 

karrieren. Dét kan Anja da sagtens 

klare, så længe hun bliver bakket 

op af kæresten, Aksel. Men at være 

topleder i et firma uden moral bli-

ver alligevel for meget for Anja. 

Guldager, Katrine Marie

Birgithe med th
Gyldendal. 184 sider

Birgithe, mor til tre og desillu-

sioneret folkeskolelærer, mister 

sin mor og skal tømme hendes 

hus. Sorgen ripper op i fortiden og 

sårene fra ungdommen, hvor faren 

forlod familien, og Birgithe skulle 

være den voksne.

Gulløv, Tonny

Øje for øje
McGugl. 496 sider

6. del af 1000-årsriget

Ulv Palnatoke bliver slået ned og 

bortført på Sjælland. Han udsættes 

for brutal mishandling i et fangehul 

og da hans sønner endelig får ham 

fri, er han klar til hævn. 

Gustafsson, Jan

Pandemia 
- dagbog fra Pestens tid

Apuleius' Æsel. 185 sider

Roman om isolation og ensomhed 

under corona-pandemien. Bogens 

hovedperson har på grund af en 

livsstilssygdom isoleret sig i et 

gammelt sommerhus af frygt for 

corona.
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Juul, Anna

Superskurk
Lindhardt og Ringhof. 137 sider

En rå, ærlig og eksperimenterende 

bog om Anna, der kæmper med 

psykisk sygdom, og som planlæg-

ger at holde sin 30-års fødselsdag 

for fulde brag. 

Lange, Nikolaj Tange

Romeo & Seahorse
Gladiator. 210 sider

Romanens fortæller, Nikolaj, har 

en kæreste, bor i Berlin, tager stof-

fer og har sex med mange forskel-

lige mænd. Den brutale blanding af 

stoffer og ekstrem sex er til tider 

livstruende. 

Nielsen, Madame

Den højeste orden 
& underverden 

Grif. 262 sider

3. del af Pentagon smeltet

Eksperimenterende roman fra 

munkeliv i middelalderen til nuti-

dens og fremtidens Europa hærget 

af corona. Madame Nielsen dykker 

ned i drømmen om det perfekte 

klosterliv parallelt med besøg i 

sexklubben ’BonBonBar’.

Reinhardt Jakobsen, Mette

Ingen vil bo i Thionville
Byens. 172 sider

Meth har boet 20 år i Paris og er 

forlovet med franske Théo. Men 

i løbet af en skæbnesvanger dag 

slår hendes liv en kolbøtte. Alene 

og sorgfyldt flytter hun til udkants-

frankrig.

Rød-Larsen, Hilde

Diamantaftener
Gutkind. 253 sider

Gennem et par mørke efterårsmå-

neder afdækker en midaldrende 

kvinde sin ungdoms traumer og de 

spor, forholdet til en meget ældre 

mand har sat.

Witt, Klara

Kærlighed og surdej
Palatium. 233 sider

Den 11. marts 2020 lukkes 

Danmark ned på grund af corona. 

For vennerne og bofællerne Sara 

og Daniel bliver det en periode, 

der både slider på og styrker deres 

venskab. 

UDENLANDSKE 
ROMANER

Andrade, Mário de

Macunaíma
Multivers. 297 sider

Fabulerende brasiliansk klassiker 

om antihelten Macunaíma og hans 

rejse fra urskovens ro til storbyens 

vanvid.

Annfinsen, Kjersti

Øjeblik for evigheden
Vild Maskine. 112 sider

Birgitte og Javiér oplever alder-

dommens forfald i Paris. Langsomt 

forsvinder førligheden og bevidst-

heden i livets efterår.

Banwo, Ayanna Lloyd

Dengang vi var fugle
Gutkind. 365 sider

Magisk kærlighedshistorie om 

rastaen Emmanuel Darwin og den 

synske Yejide, der kommer fra hver 

sin verden, men forelsker sig da 

døden forener dem.
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Bocqui, Sylvie

Langt og langsomt fald
Etcetera. 95 sider

En uventet skilsmisse fører en 

kvinde ud i en tilstand af savn, 

jalousi og mindreværd. 

Boschwitz, Ulrich Alexander 

Den rejsende 
Klara W. 321 sider

Året er 1938. Silbermann er jødisk 

forretningsmand i Berlin. Efter 

Krystalnatten begynder tingene 

at smuldre omkring ham, og han 

jages på flugt.

Cook, Lorna

Den forsvundne søster
Zara. 361 sider

Da tyskerne invaderer Guernsey 

bliver to søstre fanget på øen. 

Begge kæmper for at overleve kri-

gens strabadser. 

Couto, Mia

Hunløvens bekendelse
Aurora Boreal. 256 sider

I østafrikanske Mozambique er 

løver begyndt at angribe og spise 

kvinder. En jæger skal nu forsøge 

at stoppe løveangrebene, inden 

flere kvinder forsvinder.

Cruz, Afonso

Jesus drak øl
Jensen & Dalgaard. 272 sider

Rosa vil opfylde sin bedstemor 

Antónias sidste ønske: at se det 

hellige land. En lille landsby i 

Portugal omdannes til Jerusalem 

af beboere på kanten af fælles-

skabet.

Daudet, Alphonse 

I smertens rige
Mellemgaard. 69 sider

Plaget af syfilis observerer og 

beskriver den franske forfatter 

Alphonse Daudet i notatform sin 

smertetilstand under sine kur-

ophold.

Genberg, Ia

Detaljerne
Gad. 155 sider

Rørende roman, der belyser en 

kvindes relationer og det afsæt, de 

hver især har efterladt i hende. 

Jovanovic, Bruno 

Lidt efter lidt vil øjnene vænne 
sig til mørket

EC Edition. 233 sider

Damjan trækker sig mere og mere 

væk fra sine omgivelser, efter at 

hans psykisk syge mor er flyttet ind 

i hans lejlighed. 

Lauren, Christina

Beautiful player
Flamingo. 415 sider

24-årige Hanna har ikke noget 

socialt liv. Men da hendes store-

bror beder sin bedste ven, den 

31-årige scorekarl Will, om at kon-

takte Hanna, sker der noget. 

Liksom, Rosa

Elven
Alpha. 276 sider

En 14-årig pige flygter gennem 

Finland under 2. verdenskrig. Elven 

udgør grænsen mellem det gamle 

landboliv, hun må forlade med går-

dens dyr, og den flygtningelejr hun 

og mange andre må klare sig i i en 

længere periode.

Lillebø, Sandra

Tingenes tilstand
Grønningen 1. 182 sider

Eksperimenterende roman om det 

følsomme og svære forhold mel-

lem forfatteren og hendes psykisk 

syge mor.
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Louis, Édouard

Forvandlingens metode
Gyldendal. 300 sider

Drengen Eddy er fanget i et liv, han 

foragter, bosat i en fransk landsby 

med ekstrem fattigdom, homofobi, 

vold, udskamning og hån. 

Quinn, Ann

Tre
Basilisk. 219 sider

Eksperimenterende roman om 

en ung kvinde der er forsvundet. 

Hendes udlejere, det midaldrende 

ægtepar Ruth og Leonard, finder 

ud af, at hun har holdt øje med 

deres privatliv, ligesom de har 

holdt øje med hendes. 

Ravatn, Agnes

De syv døre
Straarup & Co. 339 sider

Ninas liv tager en ny drejning, da 

hendes barndomshjem i Bergen 

skal rives ned. Samtidig viser hen-

des mand og deres voksne datter 

nye sider af sig selv, og hvorfor 

forsvinder deres lejer pludselig 

sporløst? 

Scarrow, Simon

I ørnens tjeneste
North Publishing. 441 sider

1. del af Kejserrigets ørne

16-årige Cato er ny rekrut i den 

romerske hær i år 42. Han bliver 

p.g.a. sin begavelse og snilde taget 

under vingerne af centurionen 

Marco, og sammen tager de på et 

voldsomt felttogt til Britannien.

Scarrow, Simon

Ørnens erobring
North Publishing. 482 sider

2. del af Kejserrigets ørne

Året er 43 e.Kr. og soldaten Cato 

og hans centurion kæmper for den 

romerske hærs sejr i Britannien. 

Det er nådesløst hårdt, og der er 

tilmed brodne kar i egne rækker.

Scarrow, Simon

Når ørnen jager
North Publishing. 423 sider

3. del af Kejserrigets ørne

Cato og Macro bliver udsat for 

voldsomme prøvelser, da sek-

ten ‘Mørk Måne’ tager general 

Plautius' kone og børn som gidsler. 

Hvis ikke Mørk Månes medlemmer 

frigives af romerne, vil de brænde 

gidslerne, og derfor sendes Cato 

og Macro på endnu en farefuld 

færd.

Scarrow, Simon

Ørnen og ulvene
North Publishing. 517 sider

4. del af Kejserrigets ørne

Cato og Macro ligger skadede efter 

kamp. De er godt trætte af ikke 

at kunne bidrage til den ustabile 

våbenhvile og opretholdelsen af 

den romerske besættelse. De får 

ansvaret for at oplære to kohorter 

af tusindvis af indfødte. Det er en 

kæmpe ære, og de kalder de to 

kohorter Ulvene og Vildsvinene, 

men kan de egentligt stole på de 

indfødte?

Scliar, Moacyr 

Kentauren i haven
Jensen & Dalgaard. 312 sider

Følg den bevægende historie om 

kentauren Guedali, der om nogen 

mærker identitetsproblematikken 

og frygten for det anderledes på 

sin egen krop.

Simsion, Graeme

Rosie-resultatet
North Publishing. 383 sider

3. del af Rosie

Et nyt arbejde bringer Don, hans 

kone Rosie og deres 10-årige søn 

Hudson til Australien. Men det er 

udfordrende for Hudson at finde 

fodfæste i en ny tilværelse.
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Skretting, Gudrun

Tre mænd til Vilma
North Publishing. 414 sider

Da Vilmas ukendte far pludselig 

dukker op på et fly, stendød, med 

et falsk overskæg og en stak breve 

under armen, må hun revidere sit 

liv og gentænke sin dødsangst. 

Tichý, Andrzej

Elendigheden 
Basilisk. 155 sider

En odyssé af ord om et Sverige og 

et Europa set fra underklassens 

elendighed. 

Ullmann, Linn

Når jeg er hos dig
Gyldendal. 297 sider

To mennesker balancerer på et tag 

i Oslo. Hun snubler, falder ned og 

bliver dræbt. Eller skubbede han 

hende? Hvorfor skulle deres ægte-

skab stoppe der?

Vanderah, Glendy

Hvor skoven møder stjernerne
Lindhardt og Ringhof. 377 sider

Jo er forsker og er på feltarbejde 

hen over sommeren. En aften 

dukker en pige op ud af det blå. 

Det bliver starten på en rejse i 

fortidens hemmeligheder for både 

pigen, Jo og naboen Gabe.

DANSKE KRIMIER OG 
SPÆNDINGSROMANER

Birkegaard, Mikkel

Efterfølgeren
Alpha. 523 sider

Laust Troelsen lever et begiven-

hedsløst liv, men må sande at 

fortiden altid indhenter én før eller 

siden.

Bunk, Karna

Små tragedier
Storyside. 330 sider

Del af serien med Ernst og Berghamar

Magrethe Ernst er flyttet til 

Ringkøbing med sin lille søn - væk 

fra København og affæren med 

Steinbjørn Berghamar. I sit nye 

liv bliver hun fluks rodet ind i en 

mord- og narkosag, samtidig med 

at Berghamars forsmåede hustru 

er efter hende.

Bødker, Benni

Et hus med tusind øjne
Gyldendal. 332 sider

Den tidligere agent Rune Krieger 

bliver indblandet i en mystisk sag, 

som måske har forbindelser til 

hans fortid i PET.

Cordes, Susanne

Koldt lys
Superlux. 184 sider

Privatdetektiven Nina Ring prøver 

at finde den søster, hun aldrig har 

kendt, samtidig med at hendes nye 

sag sender hende i retning af en 

nynazistisk gruppe.

Cordes, Susanne

Leg med ild
Superlux. 181 sider

Nina Ring etablerer sig som pri-

vatdetektiv i et kontorfællesskab. 

Hendes første sag er fra en kvinde, 

der vil have hende til at undersøge 

om hendes tinderdate skjuler 

noget. 
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Ellemose, Søren

Dannebrogs fald
Forfatterskabet.dk. 527 sider

5. del af Manus Albino

Politifolkene Louise Jensen, 

Thomas Kokdahl og kriminalkom-

missær Henning Lorentzen får 

nok at se til med en bortførelse, 

truende terror og et tilsyneladende 

racistisk afledt mord.

Garmark, David

Døden på præstegården
Superlux. 69 sider

3. del af Hoff

Da præsten fra Hune findes død, 

tilkaldes drabsefterforsker Dirk 

Hoffmeyer.

Garmark, David

Døden i kisten
Superlux. 81 sider

4. del af Hoff

Drabsefterforsker Dirk Hoffmeyer 

tilkaldes til en sag om et selvmord, 

hvor liget pludseligt er forsvundet 

og kisten i graven er tom.

Garmark, David

Døden i Skagen
Superlux. 95 sider

5. del af Hoff

Da liget af sangerinden Celina fin-

des begravet i sandet på stranden i 

Skagen, tilkaldes drabsefterforsker 

Dirk Hoffmeyer.

Jensbø, Louise

Kejserens arving
Lindbak + Lindbak. 370 sider

1. del af Evighedens forbandelse

Den arkæologistuderende 

Katherine bliver pludselig en vigtig 

brik i jagten på opskriften til en 

eliksir, der kan give udødelighed. 

Men hvem kan hun stole på?

Stefansson, Rune

Hævneren
Storyside. 435 sider 

1. del af Vidnerne

Drabsefterforskeren Jørgen Ågård 

og makkeren Elise Holm skal 

opklare et groft mord på en kendt, 

jødisk arkitekt udenfor Roskilde. 

Ågårds privatliv som Jehovas 

vidne har også en central plads i 

historien.

Tippins, Britt

Det forkerte mord
People’s. 307 sider

Del af serien Barbara Larsen

Afdæmpet krimi med bogbloggeren 

Barbara Larsen, der blogger om 

krimiverdenen.

Woythal, Arne

Müllers dagbog
Byens. 282 sider

2. del af Kongsvig

Landbetjent Jens Ringgaard må 

trække på al sin erfaring fra drabs-

afdelingen, da fundet af et barnelig 

og en mystisk dagbog sætter gang 

i en række dødelige hændelser.

UDENLANDSKE 
KRIMIER OG 
SPÆNDINGSROMANER

Arlidge, Matthew

Sandhed eller konsekvens
Jentas. 415 sider

10. del af Helen Grace

En bølge af kriminalitet skyller 

gennem byen, og politikommissær 

Helen Grace har svært ved at finde 

hoved og hale i alle forbrydelserne.
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Bjerre, Lisa

Ekko af et skud
Modtryk. 344 sider

2. del af Linje 17

Da politiassistent Lina Kruse 

bliver kaldt ud til et alarmopkald, 

skyder hun en person i modværge. 

Skuddet livestreames på en femini-

stisk Youtube-kanal, og konsekven-

serne synes uoverskuelige for Lina.

Burnet, Graeme Macrae

Et casestudie
Superlux. 270 sider

En ung kvinde mistænker den 

karismatiske, kontroversielle psy-

koterapeut, Collins Braithwaite, 

for at have drevet hendes søster til 

selvmord. 

Carlsson, Christoffer

Brænd mig en sol
Gyldendal. 503 sider

2. del af Halland-suiten

En mesterlig svensk politikrimi 

som kobler først én, så flere drabs-

sager i Halland sammen med den 

samfundsændring, der fandt sted 

efter drabet på Olof Palme i 1986.

Chapman, Julia

Dødbringende date
People’s. 369 sider

1. del af Dalenes Detektivbureau

I Yorkshire har Delilah et datingbu-

reau og Samson et detektivbureau 

i samme bygning, men de har det 

rigtig svært med hinanden. Da en 

række mord finder sted, må de to 

dog arbejde sammen.

Cleeves, Ann

Kragefælden
Gad. 442 sider

1. del af Vera Stanhope

Tre kvinder laver biologiske felt-

undersøgelser i en nationalpark 

i Northumberland, inden der 

måske skal etableres et stenbrud. 

En af dem bliver dræbt, og har 

det med stenbruddet at gøre? 

Kriminalkommissær Vera Stanhope 

har mistanke om, at det handler 

om noget helt andet.

Cleeves, Ann

I løgnenes spor
Gad. 343 sider

2. del af Vera Stanhope

For år tilbage blev en 15-årig pige 

kvalt i East Yorkshire og et familie-

medlem dømt for drabet. Nu bliver 

sagen åbnet igen, og kriminal-

kommissær Vera Stanhope bliver 

udfordret af gamle hemmeligheder 

og misforståelser.

Coben, Harlan

Et farligt match
Gad. 337 sider

Spændende thriller, hvor man 

endnu engang følger enspænderen 

Wilde, der er opvokset i skovene. 

Denne gang rodes han ind i et 

betændt reality-ægteskab og en 

potentiel seriemorder, da han for-

søger at finde sin familie.

Fairfax, John

Kort proces
Jentas. 346 sider

Da Tess de Vere sidst så straf-

feretsadvokat William Benson, var 

han på vej i fængsel. 16 år senere 

beslutter Tess sig for at bevise 

hans uskyld.

Gerritsen, Tess

Vælg mig
Jentas. 297 sider

En ung studerende findes død efter 

fald fra sin altan, men var det selv-

mord eller mord? For kriminalassi-

stent Frankie Loomis er der noget 

ved sagen, der nager hende.



9

Giolito, Malin Persson

I dine hænder
Gyldendal. 429 sider

Hvorfor skyder en 14-årig sin 

bedste ven? Eller var det overho-

vedet ham, der skød? Knugende 

psykologisk krimi fra en forstad 

til Stockholm, hvor intet er sort 

eller hvidt.

Kim, Young-Ha

En morders dagbog
Korridor. 327 sider

Hvad gør en tidligere seriemorder, 

når han tror, datterens forlovede 

også er morder? Planlægger den 

unge mands endeligt, naturligvis. 

Findes også som film med titlen 

Memoir of a Murderer.

May, Peter

Lewismanden
Gyldendal. 381 sider

2. del af Lewis

Et lig fundet i en tørvemose på en 

ø i de Ydre Hebrider laver en del 

ravage. Ikke mindst for politiman-

den Fin Macleod, som forlod øen 

for mange år siden, og som nu er 

tilbage. Noget tyder på, at liget 

har med hans ungdomskæreste 

at gøre.

Moström, Jonas

Kamæleonen
People’s. 420 sider

7. del af Nathalie Svensson

Den farlige seriemorder 

Kamæleonen er på spil igen, 

og ingen kan føle sig sikre, når 

mesteren i forklædninger slår til. 

Hæsblæsende og letlæst page-

turner.

Moström, Jonas

Umennesket
People’s. 460 sider

8. del af Nathalie Svensson

To unge kvinder, begge gravide, 

møder en brutal og blodig død. Et 

snørklet mysterium, hvor kriminal-

kommissær Johan Axberg arbejder 

sammen med overlæge og psykia-

ter Nathalie Svensson.

Osman, Richard

Kuglen der ikke ramte
Cicero. 429 sider

De fire uforfærdede, engelske pen-

sionister, med uopklarede mordgå-

der som hobby, er på banen igen. 

Denne gang gælder det to mord 

med ti års mellemrum, som har 

med svindel, diamanter og trusler 

at gøre.

Palmisano, Leonardo

Ingen dræber døden
Arvids. 279 sider

2. del af En sag for Mazzacani

Mafiabossen Elia Colucci forsvin-

der på en skovtur med sin unge 

elsker Matteo Maltempo. Matteos 

mishandlede lig bliver fundet, men 

Elia er væk.

Safier, David

Miss Merkel 
– Mord på kirkegården

mellemgaard. 346 sider

2. del af Miss Merkel

Den pensionerede ekskansler 

Angela Merkel er igen på sporet 

af forbrydelser i landsbyen Klein 

Freudenstadt, hvor hun bistås 

af både mopsen Putte, livvagten 

‘Magic Mike’, gemalen Achim og 

sågar koen Luise.

Stehn, Malin

Et godt nyt år
Hr. Ferdinand. 465 sider

Spændende psykologisk thriller om 

to familier, der holder nytår sam-

men, som de plejer. Da 17-årige 

Jennifer forsvinder i løbet af nat-

ten, kommer mørke hemmelighe-

der frem i lyset.
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Teige, Trude

Patienten
Alpha. 364 sider

5. del af Kajsa Coren

Kajsa Coren får et tip om ure-

gelmæssigheder på et tidligere 

psykiatrisk hospital og er pludselig 

involveret i en grim sag, som tidli-

gere har krævet dødsofre, og som 

nu gør det igen.

Teige, Trude

Tilgiv aldrig
Alpha. 325 sider

6. del af Kajsa Coren

Justitsministeren og en program-

chef bliver bortført og mishand-

let af en mand, der kalder sig 

Hævneren. Hvad skal hævnes? Kan 

det have noget at gøre med det, 

der engang skete med en familie 

på en gård i nærheden?

Tudor, J. C.

Brændende piger
Lindhardt og Ringhof. 465 sider

Præsten Jack bliver forflyttet til en 

lille by i Sussex, hvor hemmelig-

heder fra fortiden stadig spiller en 

rolle. Både Jack og hendes datter 

er nysgerrige, og nogen vil stoppe 

dem for enhver pris.

KÆRLIGHED OG 
UNDERHOLDNING

Baldini, Laura

En drøm af skønhed
Gutkind. 363 sider

Esty interesserer sig for kvinders 

skønhed og cremer, der kan hjæl-

pe den på vej. Under navnet Estée 

Lauder grundlægger hun et kos-

metikfirma. Men i 1930ernes New 

York er det ildeset, at en kvinde 

arbejder mere end sin mand.

Bowen, Sarina

Bittersød
Flamingo. 316 sider

1. del af True North

Griffin er ikke længere den ube-

kymrede footballspiller, som 

Audrey havde en uforglemmelig 

nat med på college. I stedet står 

han med ansvaret for familiens 

æbleplantage, mens Audrey skal 

forsøge at presse de lokale land-

mænd ned i pris. Men tiltræknin-

gen er der stadig.

Carey, Ella

Kvinden fra Paris
Lindhardt og Ringhof. 383 sider

3. del af New Yorks døtre

Franske Vianne mister sin familie 

og sit sted i livet nær afslutningen 

af 1. verdenskrig og søger lykken i 

Amerika som kjoledesigner.

Carr, Robyn

Virgin River - Når solen står op
North Publishing. 402 sider

1. del af Virgin River

Melinda flygter fra storbyen efter 

sin mands tragiske død. Kan hun 

mon vænne sig til jobbet som 

sygeplejerske og jordemoder i den 

lille nordcaliforniske flække Virgin 

River? Den tidligere marinesoldat 

Jake vil i hvert fald gøre sit til, at 

hun får lyst til at blive.

Carr, Robyn

Virgin River – Hvor livet venter
North Publishing. 460 sider

2. del af Virgin River

Paige Lassiter er sammen med 

sin 3-årige søn på flugt fra sin 

voldelige mand. Da hun ankommer 

til den lille by, Virgin River, bliver 

hun straks budt inden for i sik-

kerhed af den tidligere soldat, John 

‘Preacher’ Middleton. Men kan hun 

virkelig føle sig sikker?

Carrey, Ella

Fjerne kyster
Lindhardt og Ringhof. 335 sider

Roman, der spænder fra 

efterkrigstidens Australien til 

1980'ernes Rom og New York. Vi 

følger en driftig forlagsredaktørs 

søgen efter, hvad der skete med 

den unge kunstner Rebecca Swift. 
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Caruana, Stephanie

Love, Camilla
Superlux. 210 sider

Camilla er blevet ‘frikendt’ for 

brystkræft og mærker en helt 

ny appetit på livet - ikke mindst 

den seksuelle del. Ægteskabet er 

blevet rutinepræget, så Camilla og 

hendes mand beslutter sig for et 

åbent forhold.

Cornelius, Marie Louise

Hjertebrist
Storyside. 368 sider

3. del af Hjerteblink

Nu skal Mona endelig giftes, og 

Maja forsøger at jonglere med 

planlægning af polterabend sam-

tidig med sit krævende job og en 

3-årig i trodsalderen.

Daws, Amy

Vent med mig
Flamingo. 326 sider

1. del af Uventede møder

Kate skriver erotiske bøger under 

navnet Mercedes Lee Loveletter. 

Da hun rammes af en alvorlig skri-

veblokade, finder hun først rytmen 

igen hos den lækre mekaniker 

Miles. 

Daws, Amy

Gå linen ud
Flamingo. 357 sider

2. del af Uventede møder

Maggie vil vinde sin ekskæreste 

tilbage ved at foregive, at hun er 

blevet vild og eventyrlysten. Men så 

vil hun prøve isfiskeri og får hjælp 

af den lækre Sam.

Dean, Ellie

Himlen bliver blå igen
People’s. 348 sider

1. del af Cliffehaven

16-årige Sally og hendes polioska-

dede lillebror Ernie bliver i begyn-

delsen af 2. verdenskrig evakueret 

fra Londons East End til Englands 

sydkyst. Ernie skal i skole, og Sally 

har fået arbejde på en lokal fabrik, 

men det er mødet med Peggy og 

hendes venlige familie, der giver 

begge et helt nyt perspektiv på 

livet.

Dean, Ellie

Langt væk hjemmefra
People’s. 363 sider

2. del af Cliffehaven

Polly rejser til Cliffehaven for at 

arbejde som sygeplejerske på det 

lokale hospital, hvor hendes mand 

er indlagt med krigsskader. Hun ind-

logerer sig på pensionatet Havblink, 

hvor ejeren Peggy og resten af bebo-

erne samler sig om hende, da der 

kommer forfærdelige nyheder om 

hendes lille datters skæbne.

Hellberg, Amanda

Jul i rampelyset
North Publishing. 357 sider

3. Del af Ulltuna-suiten

Harriet Hjort er vokset op som 

fattigt børnehjemsbarn. Nu tjener 

hun til dagen og vejen som san-

gerinde sammen med den blinde 

pianist, Isak. 

Lucas, Rachael 

Vinter i Applemore
Cicero. 315 sider

Rilla vil egentlig helst bare rydde 

sin afdøde fars hus i det skotske 

højland hurtigst muligt, så hun kan 

vende tilbage til sit almindelige 

liv langt fra landsbyen. Naboen, 

Lachlan, har samme udfordring 

med det storslåede, men forfaldne 

gods, Applemore House.

Molin, Sara

Skulle spørge for en ven
Palatium. 308 sider

Lydia er blevet leder i et fængsel, 

og hendes forlovede er bestemt 

ikke tilfreds med det. Heller ikke, 

at hun bruger mere tid på sin mor-

mors begravelse end deres bryllup. 
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O'Leary, Beth

Valentinssvindleren
Flamingo. 417 sider

Joseph Carter skulle have mødt 

Siobhan til morgenmad på 

valentinsdag. Miranda, som han 

har datet i 5 måneder, skal mødes 

med ham til frokost. Joseph har 

også sagt ja til at spille Janes 

kæreste, så ingen opdager, at hun 

er single.

Sherman, L.

Som i et vintereventyr
Augusta. 168 sider

Sebastian er en velrenommeret 

rejseanmelder og har lovet at gøre 

sin lillesøster en tjeneste ved at 

skrive om veninden, Claires, skran-

tende familiehotel ved de franske 

alper. 

Steel, Danielle

Held i uheld
Lindhardt og Ringhof. 279 sider

Isabelle er praktikant på et galleri 

i Paris, hvor hun møder den lidt 

ældre kunstsamler, Putnam. Han 

har valgt at leve isoleret fra andre, 

men deres korte kærlighedsaffære 

fører alligevel en lykke med sig.

KLASSIKERE

Broby-Johansen, R.

Blod
Æther. 44 sider

Jubilæumsudgave fra 1922 af 

Broby-Johansens ekspressionisti-

ske, samfundskritiske digtsamling, 

som blev beslaglagt af politiet for 

usædelighed. Digtene efterføl-

ges af anklageskriftet fra sagen, 

Brobys forsvarstale ved retssagen 

og K. Tanghøjs efterskrift om 

sagens ydre omstændigheder. 

Scheerbarth, Paul

Lesabéndio - en asteroideroman
Kosmos. 263 sider

Oprindeligt udkommet på tysk i 1913

De kreative væsener på planeten 

Pallas, pallasianerne, bygger 

et højt tårn for at få svar på de 

uforklarlige fænomener, der 

omkredser og styrer deres planet. 

Byggeriet afslører hemmeligheder, 

der ændrer pallasianernes selvfor-

ståelse for altid.

Stifter, Adalbert

Sensommer
Løvens Forlag. 714 sider

Oprindeligt udkommet 1857

Episk dannelsesroman om 

Heinrich Drendorf, der på sin rejse 

rundt i det østrigske landskab 

støder på den idylliske ejendom 

Asperhof ejet af friherre von 

Risach. Her udfoldes passionen 

for kunst, videnskab og natur, og 

Heinrich møder kærligheden.

Wells, H. G.

Den sovende vågner
Science Fiction Cirklen. 278 sider

Oprindeligt udkommet 1910

Dystopisk science-fiction klassiker, 

hvor den unge mand Graham fal-

der i en århundreder lang koma. 

Han vågner til en verden, som på 

alle måder er ham fremmed.

FANTASY

Blake, Olive

Atlas six – Initiativet
Hr. Ferdinand. 520 sider

1. Del af Atlas Six

Træd ind i en verden af magi, hvor 

hemmeligheder, forræderi, forførel-

se og uovertruffen magt lurer over-

alt, og hvor ikke alle vil overleve.

Howard, Robert E.

Solomon Kane - Kraniernes 
Måne og andre historier

Pilgaard. 167 sider

1. del af Solomon Kane

Den kløgtige og handlekraftige 

englænder Solomon Kane bevæger 

sig uafhængigt og frit i verden, 

hvor han retfærdigt bekæmper 

djævelskab og onde magter som 

den iskolde hævner. For læsere af 

spændende horror, fantasy og goti-

ske historier.
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SCIENCE FICTION OG 
DYSTOPIER

Ng, Celeste

De savnede hjerter
Politiken. 300 sider

Birds mor forsvinder, da han er ni 

år gammel, men nogle år senere 

beslutter han sig for at lede efter 

hende ved hjælp af nogle få lede-

tråde, hun har efterladt ham. En 

dystopisk roman, der foregår i en 

nær fremtid.

Reuss, Sinus

CPH under vand
Science Fiction Cirklen. 232 sider

København er blevet oversvømmet 

og er nu en vandby. Vennerne Kat 

og Kim laver fotoprojekter under 

vandet. Da de vinder et nyt kamera 

i en konkurrence, begynder der at 

ske mærkelige ting.

Stadsbjerg, Caroline

Carnivora
Futurum. 228 sider

Hannah lever i en verden, hvor 

dyrene er uddøde og det kød, men-

neskene (Homo sapiens) spiser, 

er en ny, opdrættet menneskerace 

(Homo cibus). 

Starup, Mikkel

Det første
Antenna. 562 sider

Dystopisk science fiction, hvor 

menneskehedens undergang bl.a. 

forudsiges af voldsomme solud-

brud. Seks mennesker, hvis liv 

krydser hinanden, får mulighed 

for en ny start i en ny, alternativ 

verden.

TEGNESERIER

Bocquet, José-Louis

Otte timer i Berlin
Cobolt. 64 sider

Del af serien Blake og Mortimer

Blake og Mortimer tilbringer otte 

højdramatiske timer i Berlin, hvor 

de må krydse klinger med en 

machiavellistisk videnskabsmand, 

der vil sætte en helt ny verdens-

orden.

YOUNG ADULT

Armentrout, Jennifer L. 

Dette er for evigt
Palatium. 297 sider

1. del af I følelsernes vold

21-årige Sydney har altid været for-

elsket i sin bedste ven, Kyler. Kyler 

har dog aldrig turdet tro på, at han 

var god nok til Sydney. Men da de 

endelig er ærlige om deres følelser 

for hinanden, er Kylers fortid ved at 

ødelægge det hele. 

Endahl, Sofie Riis

Vi dør alligevel snart
Gyldendal. 314 sider

Mens Mads kæmper for at komme 

ud af Jehovas Vidners snærende 

bånd, kæmper Vibe for at blive en 

del af det trygge fællesskab.

McManus, Karen

Ikke mere at sige
CarlsenPlus. 367 sider

Fire år efter mordet på læreren Mr. 

Larkin, vender Brynn Gallagher 

tilbage til sin hjemby. Da hun 

begynder at grave i fortidens begi-

venheder, bringer det gamle hem-

meligheder op til overfladen.

Morrison, Ewan

Sådan overlever man alt
Screaming Books. 327 sider

En teenagepiges guide til overle-

velse under en ny dødbringende 

pandemi. Vil hun overleve det totale 

kollaps af verden, og kan hun red-

de sin familie - og sin forstand?
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Oseman, Alice

Denne vinter
Politiken. 101 sider

Del af Heartstopper-serien

Om Charlies første jul hjemme 

efter at have været indlagt for en 

spiseforstyrrelse.

Oseman, Alice

Nick og Charlie
Politiken. 157 sider

Del af Heartstopper-serien

Det er sidste skoledag i 3.g for 

Nick, inden han skal starte på 

universitet - mange timer væk fra 

Charlie. Kan et langdistanceforhold 

virkelig fungere for dem?

Reimann, Lukas Kofoed

Kunsten at være sig selv
Klippe. 346 sider

En vigtig antologi med bidrag fra 22 

forskellige queer-personer, der har 

skrevet hver deres fiktive historie 

ud fra eget perspektiv.

NOVELLER

Nesgaard, Bente

Noter
Brændpunkt. 79 sider

Realistiske noveller som alle tager 

udgangspunkt i menneskers tanker 

og drømme om, hvordan - og med 

hvem - de gerne vil leve livet. Korte 

mundrette hverdagsnoveller for 

læsere af danske nutidsnoveller.

Wung-Sung, Jesper

Ud af ti mænd
Politiken. 387 sider

10 noveller om mænd. Umiddelbart 

forskellige, men alligevel ens i 

deres mønstre, de valg der blev 

truffet og de valg der nu skal tages.

DIGTE

Rahim, Tobias

Drømmene maler virkeligheden
Politiken. 100 sider

Digte og fotos af Tobias Rahim. For 

fans og andre, som ønsker at læse 

om et individs kamp for at blive fri.

Sidenius, Irene

Jeg drømmer en natsværmer
Brændpunkt. 55 sider

Digte om at observere og tolke 

tilværelsens gåder og minder, som 

de kommer til udtryk i naturen 

eller i hverdagens hændelser.

LET AT LÆSE

Dalgaard, Lotte

Den længste sommer
Lindhardt og Ringhof. 176 sider

Kærlighedsroman. Da Maries 

biologiske far dør, rejser hun 

fra Spanien tilbage til fødeøen 

Bornholm for at afhænde hans 

hotel. Men besøget på Bornholm 

bliver længere end planlagt.

Roholte, Louise

Hjemfri
Elysion. 187 sider

Ellies lette autisme bliver sat på 

prøve, da hun skal bruge sommer-

ferien på at rejse med tog mellem 

sin forældre, som begge er mere 

optaget af deres nye kærester end 

af Ellie.

TRO OG TANKER

15.2

Zornig Andersen, Lisbeth

Mere livsglæde – mindre stress
Gyldendal. 230 sider

Lisbeth Zornig rammer lige ned i 

tidens fokus på ensomhed, mistriv-

sel og hverdagens hamsterhjul. 
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16.8

Obama, Michelle

Lyset i os alle
Politiken. 324 sider

Råd og inspiration til at skabe ro i 

en kaotisk verden.

19

Skov, Torsten

Pseudoforskning
Multivers. 242 sider

Essaysamling skrevet af en læge 

og forsker i epidemiologi med 

udgangspunkt i, at for meget 

forskning ikke kan verificeres og 

dermed bliver misinformation.

SAMFUND OG POLITIK

19.631

Buijsman, Stefan

Kunstig intelligens
Samfundslitteratur. 183 sider

En sand ‘tour de force’ af en rejse 

i udviklingen fra den første meka-

niske computer til det avancerede 

hardware og software, som gør 

vores moderne hverdag mulig.

30.1668

Faldborg, Hanne

Den 3. alder 
- gør den til livets bedste

Septem. 270 sider

En bog med fokus på seniortilvæ-

relsen og hvordan forskellige kend-

te danskere oplever alderdommen.

30.174

Gulliksen, Geir

Hvis jeg var mand
Gutkind. 189 sider

Essays om maskulinitet, dens 

begrænsninger og skrøbeligheder. 

De handler samtidig om det at være 

mand, far, forfatter og feminist. 

32.17

Arendt, Hannah

Personligt ansvar i et diktatur
Klim. 87 sider

Hvornår siger man fra, når man bli-

ver bedt om at gøre noget forfærde-

ligt? Kan man overhovedet sige fra?

32.5

Alfort, Sara

Damer der var for meget
Gad, i samarbejde med Golden Days. 

454 sider

Fandenivoldsk portræt af 13 skandi-

naviske divaer, som blæste på kon-

ventionerne i perioden 1884-1919. 

32.6

Hansen, Peer Henrik

Da Langeland sagde nej
Langelands Museum. 120 sider

I 2021 havde regeringen valgt at pla-

cere et udrejsecenter for udvisnings-

dømte kriminelle udlændinge midt i 

et af Langelands turistområder. 

32.79

Møller, Morten

Ud af ruinerne 
Lindhardt og Ringhof. 270 sider

Historien om det moderne Europas 

fødsel efter 2. verdenskrig. Visioner 

om et forenet Europa uden krig 

og konflikt, blev det bærende pro-

jekt for et kontinent, der var lagt 

i ruiner. 

33.1

Stahl, Rune Møller

Introduktion til Piketty
Hans Reitzel. 156 sider

Om Thomas Pikettys teori om ulig-

hed, retfærdighed og demokrati.

34.31

Ottesen, Mai Heide

Drab i familien
Djøf. 294 sider

I Danmark er der begrænset viden 

om, hvorfor forældre slår deres 

børn ihjel og hvilke implikationer 

partnerdrab har for de overlevende 

børn. Bogen er den første samlede 

undersøgelse af 171 sager fra 

perioden 1986-2018.
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34.792

Malka, Richard

Retten til at mobbe Gud
Ellekær. 100 sider

Advokaten Richard Malkas afslut-

tende sagsfremstilling, da han i 

2020 repræsenterede satirebladet 

Charlie Hebdo i en retssag mod 14 

personer sigtet for meddelagtighed 

i de blodige islamistiske attentater 

mod Charlie Hebdo og et jødisk 

supermarked i 2015.

64.7

Møss, Sarah Ophelia

Kvinde kend din økonomi
Muusmann. 157 sider

Få gode råd og tips til fx uddan-

nelse og arbejde, børn og bolig, 

ægteskab, skilsmisse, pension 

og arv.

ANDRE STEDER 
PÅ KLODEN

40.4

Velo – de danske 
verdenscyklister

Liquidminds.dk. 383 sider

I over 100 år har danske cyklister 

cyklet på eventyr i hele verden - 

nogle jorden rundt og andre på 

kortere ture. Kom med bagpå, 

når de forcerer bjerge, ørkener og 

kontinenter.

44.4 Berlin

McKay, Sinclair

Berlin
Lindhardt og Ringhof. 487 sider

Berlins dramatiske historie i det 

20. århundrede fortalt ved hjælp af 

personlige beretninger, breve og 

dagbøger fra alle samfundslag.

NATUR, KLIMA, MILJØ

52.43

Rossen, Jørgen

Faren fra rummet
Historia. 115 sider

Stjernekiggere og astronomiinte-

resserede får her opdateret viden 

om asteroider og kometer. De 

himmellegemer, vi med rette kan 

se som farer, der lurer på os fra 

rummet.

52.7

Andersen, Jakob A.

Himlen set fra jorden
Strandberg Publishing. 239 sider

Mennesket har altid kigget op mod 

himlen og beundret dets væld af 

stjerner. Med denne bog kommer 

du et skridt nærmere på nattehim-

lens mystik.

55.8

Klimabogen
Politiken. 456 sider

Greta Thunberg har samlet essays 

og artikler fra forskere om klima 

og geologi, men også om økonomi 

og personlige skæbner, der bliver 

påvirket af den klimakrise, vi står i.

55.8

Scavenius, Theresa

Klimastaten
Gad. 157 sider

Debatbog som stiller spørgsmål 

ved, hvorfor det stadig lader vente 

på sig med løsninger på klimakri-

sen. Forfatteren er klimaforsker.

56.156

Gregersen, Jens

Årstiderne
Gad. 219 sider

Små og store betragtninger med 

medfølgende malede og tegnede 

illustrationer om alt det, der sker 

gennem året i naturen.

64

Lund Nielsen, Pia

Et år for klimaet
Historia. 230 sider

Hvordan kaster man sig som 

familie over at minimere sit klima-

aftryk? Følg en familie over et år 

med minimeret klimapåvirkning og 

få fif og inspiration til at prøve selv.
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KROP, SUNDHED 
OG TRIVSEL

15.2

Maimonide, Magnus

Vind over vanerne
Muusmann. 169 sider

Omhyggelig og håndgribelig selv-

hjælpsbog om, hvordan du slipper 

af med dine dårlige vaner.

30.1755

Nordstrand, Signe

Håndbog for (selvvalgte) singler
Muusmann. 117 sider

Med humor og skarpe betragtnin-

ger tager bogen læseren med ud i 

alle krogene af det gode og glade 

singleliv. 

61.201

Klarlund Pedersen, Bente

Dit helbreds bedste ven 
- immunsystemet

Gyldendal. 255 sider

Alt om hvordan immunsystemet 

virker, hvad der påvirker det, og 

hvordan man selv kan forbedre det. 

61.22

Zahle, Oliver

Snorker jeg?!
Gad. 141 sider

Forfatteren undersøger, hvordan 

han kan redde sit parforhold fra at 

blive snorket i stykker.

61.23

Fix din fordøjelse
Politiken. 295 sider

60 opskrifter, så du måske slipper 

for mavesmerter og får et lettere 

liv på toilettet.

61.263

Buttenschøn, Cana

Din graviditet
Grønningen 1. 370 sider

280 tekster - en for hver dag i 

graviditeten - der beskriver, hvad 

der sker i den gravide krop og med 

fosteret.

61.39

Langer, Julie Lillelund 

Græd ikke over spildt mælk
Lindhardt og Ringhof. 303 sider

En blanding af personlige beret-

ninger og viden fra fagfolk giver 

læseren viden om alle aspekter af 

amning.

61.64

Primholdt, Tina Kehlet 

Alberte rimer på hjerte 
- og smerte

Gad. 196 sider

Alberte på syv år bliver alvorligt syg 

og lever et liv ud og ind af hospita-

lerne, indtil hun dør som 14-årig. 

Bogen er hendes mors personlige 

øjenvidneberetning om livet med et 

døende barn. 

61.643

Keller Jensen, Mia

En selvskaders dagbog 
Skriveboblen. 228 sider

2. del af Stemmerne siger, at jeg skal

En ung piges beretning om livet 

som skizofren med en selvskaden-

de adfærd i form af overdoser.  

KÆLEDYR

63.66

Lange, Poul

Kattevisdom 
– 53 ting, som vi katte 
har lært vores menneske

Gutkind. 111 sider

‘Vi er arrogante. Vi er uberegnelige. 

Vi er underholdende. Vi er intel-

ligente. Men nu er det på tide, at vi 

katte Misty og CoCo tager ordet.’

MAD OG DRIKKE

63.54

Chili – de milde, smukke 
og hotte

Koustrup & Co. 93 sider

Lille bog til dem, der vil vide mere 

om dyrkning, opbevaring og anven-

delse af planten med de mange 

forskellige smage og egenskaber.
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63.7

Man kan ikke spise rugbrød 
hele tiden

Grønningen 1. 226 sider

Dansk iskultur, findes der sådan 

noget? Ja, i allerhøjeste grad, hvilket 

denne bog vidner om. Læs her om 

100 års dansk iskultur med afsæt i 

det danske ismærke Hansens Is.

64.1

Black, Keda

Budgetkogebogen
Legind. 67 sider

Indbydende kogebog med lettilgæn-

gelige opskrifter på sunde, nemme 

og budgetvenlige hverdagsmåltider.

64.1

Madens verden
Lindhardt og Ringhof. 230 sider

Fra madbloggen Madensverden.dk 

kommer her en opskriftssamling 

til varierede måltider, som er lette 

at lave og har fokus på mindre kød 

og madspild.

64.1

Rasborg, Sune

Vildt sulten
Bornholms Tidende. 195 sider

Smuk, inspirerende og helt lige-

til. En anderledes kogebog med 

udgangspunkt i den bornholmske 

natur og dens råvarer.

64.1

Schäfer, Silja

Familiens grønne favoritter
Legind. 137 sider

Masser af inspiration til fiberrige 

og primært grønne versioner af 

alle dagens måltider. En del er 

sågar egnet til madpakker.

64.1

Schmidt, Finn Lykke

Kannibalkogebogen
Olga. 83 sider

‘Overarmsmuskel med stegte 

rødbeder og citronris’. Hvis du 

overvejer at servere menneskekød, 

så er her bogen med opskrifter på 

tilberedning og tilbehør. Satirisk 

og antiracistisk kogebog til læsere 

med sort humor - og stærke 

maver.

64.11

Friehling, Peter Bernhard

Airfryer kogebogen
Turbine. 142 sider

Opskrifter på mad fra hele verden 

tilberedt i en airfryer. En airfryer 

er et fedtfrit alternativ til en fritu-

regryde.

64.14

Villumsen, Karina 

Glutenfri og mælkefri kager 
og desserter

Madgudinden. 180 sider

Over 100 opskrifter på gluten- og 

mælkefri kager og desserter som 

cookies, vandbakkelser, blåbær-

mousse m.m. Oveni får du tips til 

erstatning for bl.a. hvedemel og æg.

64.15

Engberg, Maria

Apropos, der er ikke noget kød i
Buster Nordic. 255 sider

Lækre madopskrifter til alle, der 

elsker vegansk mad.

64.17

Det' helt vildt – vildsvin
A5. 160 sider

Opskrifter med vildsvin og en guide 

til håndtering af kødet, lige fra 

skuddet er faldet, til dyret er bræk-

ket og parteret. 

64.17

Hummus
Turbine. 153 sider

Inspirerende opskriftsbog for alle 

der elsker hummus, kikærter og 

grønne retter.

64.17

Olesen, Anette Harbech

Spar og spis
Politiken. 207 sider

Spis sundt, lækkert og budgetven-

ligt mad - og få gode tips til både 

at spare og planlægge indkøb.

64.17

Santambrogio-Öberg, Samantha

Ægte italiensk is
Turbine. 110 sider

Det er nok også de færreste, der 

kan lade denne indbydende og 

lækre opskriftsamling ligge. Til 

både ismaskiner og med hånd-

mixer.
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66.83

Vin for begyndere – og øvede
Grønningen 1. 361 sider

Her kan du, i trygt selskab med 

to vinnørder, blive klogere på 

druesorter og terroir, men først og 

fremmest din egen smag. 

66.84

Ryehauge, Anders

Mikkeller
Strandberg Publishing. 252 sider

Et spændende portræt af en kom-

promisløs iværksætter og hans 

verdenskendte bryggerivirksom-

hed, Mikkeller, der startede som 

hjemmebryggeri i en lejlighed på 

Vesterbro.

SY, STRIK OG KREA

64.64

Dingsøyr, Camilla

Strik din egen basisgarderobe
Turbine. 161 sider

Originale strikkeopskrifter på 

stilfuldt basistøj - fra undertøj og 

sweatre til mere festlige gevandter 

med svaj og bling.

64.64

Gyth, Hawre

Skøn strik til børn 
- og lidt til voksne

Bogoo. 167 sider

Smuk strikkebog med klassiske 

designs til børn og voksne.

64.64

Hedemann Nielsen, Tanja 

De 6 strømper til store og små - 
gør hverdagen til en strømpefest 
med strikkeopskrifter i str. 18-43

KNITlig. 48 sider

Fine strikkeopskrifter på strømper 

med snoninger, hulmønster, leo-

pardprint m.m.

64.64

Neumann, Linka

Vildmarksinteriør
Turbine. 172 sider

Mange strikkere vil genkende den 

farverige vildmarksstil, som nu er 

omsat til firkantet interiør i form af 

puder, plaider og grydelapper.

64,64

Prieur, Sarah

Den magiske strikkebog
Legind. 153 sider

10 fortryllende strikkeprojekter 

med mere end 20 motiver i bedste 

Hogwarts-stil.

64.64

Rahbek, Lotte

Du er min øjesten
Bogoo. 172 sider

Masser af lækker strik for 

0-2-årige i farver og designs, som 

er inspirerede af havet og naturen 

omkring det.

64.64

Tiselius, Stina

Hundens strikkede favoritter
Turbine. 75 sider

Skøn bog med det fineste strik til 

de firbenede. For alle hunde og 

deres strikkeglade ejere.

64.64

Ødegård, Kristin Wiola

Wiola
Bogoo. 189 sider

Brug det garn du allerede har 

liggende i skabe og skuffer til at 

strikke mønstrede pulsvarmere, 

sweatre, huer mm.

64.65

Bentzen, Jeanette Bøgelund

Hæklede strømper
Air Crochet. 165 sider

Teknikker og fantastiske idéer til 

slidstærke gaver. Til hæklere med 

nogen erfaring.

64.66

Bolstad, Warunee 

Et år med broderi
Bogoo. 204 sider

Få inspiration til at give familiens 

aflagte tøj nyt liv ved at reparere 

eller ændre det med synlige og 

farverige broderier. 

76.231

Andersson, Stefan

Pottemageri
Bogoo. 154 sider

Yderst anvendelig håndbog om pot-

temageri med skønne, stemnings-

fulde billeder.
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76.9

Gilbert, Lindsay

Hjemmelavet
Turbine. 151 sider

Kreative projekter og opskrifter, 

der tager udgangspunkt i Harry 

Potter-universet: fx svævende 

lys eller et strikkefrit Hogwarts-

halstørklæde.

76.9

Kruse, Betina Houlind

Vinterperler
DreamLitt. 209 sider

Saml familie og venner, fyld bordet 

med perleplader og perler og kast 

jer over vintermotiver fra naturen, 

fx vintergæk og flagspætte.

79.32

Mine hæklede venner for altid
Legind. 141 sider

Har du nogensinde overvejet at 

hækle den frække, svenske dreng, 

Emiiil, så er muligheden her nu. 

Her er opskrifter på kendte figurer, 

de aktuelle, de nostalgiske og de 

tidløse.

KUNST OG 
ARKITEKTUR

70.96

Wivel, Mikael

Lommer af lys
Strandberg Publishing. 219 sider

Flot coffee table-bog, der gen-

nemgår eksistentialismen i dansk 

kunst gennem de seneste 250 år, 

med nedslag i primært maleri, teg-

ning og grafik.

71.63

Dahl, Holger

Drømmenes København
Strandberg. 255 sider

Om katastrofale byggerier i 

København, der aldrig burde være 

blevet gennemført og projekter 

af høj arkitektonisk kvalitet, som 

aldrig blev ført ud i livet.

SPORT

79.71

Guez, Oliver 

En absurd og 
altfortærende lidenskab

Bobo. 183 sider

Essaysamling, der hylder fodbold-

spillet og forholder sig kritisk til 

FIFA og VM i Qatar.

79.38

Case, Adam

Hvad er sandt?
Pind og Bjerre. 83 sider

Få her en række logiske opgaver, 

hvor du skal gætte, hvem der lyver, 

og hvem der taler sandt baseret på 

udsagn i bogen.

79.61

Ultraløb for alle
Muusmann. 176 sider

Ultraløb er løb på mindst 50 kilo-

meter. Få inspiration til, hvordan 

du kommer i gang med at løbe og 

råd om, hvordan du bevarer moti-

vationen.

79.66

Goldschmidt, Bastian Emil

Verden af vilje
Strandberg Publishing. 298 sider

Inden tv, radio og internettet blev 

international cykelsport dækket 

litterært. En kunstart, der næsten 

er gemt og glemt, men som bliver 

taget op i denne bog.

79.706

Fantastiske fodboldoplevelser 
i Tyskland

Turbine. 523 sider

Udførlig guide til tyske fod-

boldklubber, deres stadions og 

historie. En lækkerbisken til alle 

fans af tysk fodbold og specielt 

til dem, der planlægger en tur til 

Bundesligaen.
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79.71

Mbappé - Den lille fodboldprins
Memoris. 221 sider

Historien om verdens bedst betalte 

fodboldspiller Kylian Mbappé og 

hans rejse fra en opvækst i en 

forstad til Paris til hans succes-

fulde karriere på bl.a. det franske 

landshold.

TEATER, FILM, MUSIK 
OG LITTERATUR

77.409

Meinertz, Alexander

Ballet
Gyldendal. 502 sider

En levende fortælling om den 

skønne kunstarts historie fra dens 

oprindelse som aristokratisk dans 

ved de italienske renæssancehoffer 

og frem til den ekstremt fysiske og 

ekspressive afsøgning af kropslige 

udtryk.

77.91

Huset på Christianshavn
Book Lab. 422 sider

Om tv-serien Huset på 

Christianshavn, dens tilblivelse og 

historie. Med portrætter af skue-

spillerne.

78.906

Dylan, Bob

Den moderne sang
Gutkind. 339 sider

Nobelprisvinderen formidler her 

sine tanker om andre kunstneres 

værker, i form af et analytisk blik 

på 66 sange skrevet mellem 1849-

2003. Dylans krydrer sine afkod-

ninger med anekdoter, tidsbilleder 

og egne teorier om kunstnere, 

melodier og tekster.

78.9061 Malurt 

B-Joe

Malurt – superlive
Electric Buddha. 190 sider

200 farve- og sort-hvide fotos, der 

på tæt hold følger bandet Malurt 

på deres Superlive-turne 2020-

2022.

80.1

Grøndahl, Jens Christian

En ukendt frihed
Wunderbuch. 107 sider

Tre essayistiske tekster om fransk 

litteratur, kunst, film og musik.

99.4 Bono

Surrender
Kristeligt Dagblad. 593 sider

Selvbiografi fra Paul David Hewson, 

verdenskendt som sangeren Bono, 

i det legendariske irske rockband 

U2. Bono skriver for første gang 

om sit bemærkelsesværdige liv 

med bl.a. musik og engagement 

i kampen mod verdens uretfær-

digheder.

HISTORIE

70.99

Beard, Mary

De tolv cæsarer
Gad. 518 sider

Afbildningerne af de romerske 

magthavere har påvirket kunst, 

kultur og billedet af magten i mere 

end 2000 år. Med udgangspunkt 

i 12 romerske cæsarer formidles 

det, hvor meget den romerske old-

tid har påvirket eftertiden.

96.1

Heebøll-Holm, Thomas Kristian

Det sidste kongemord
Aarhus Universitetsforlag. 100 sider

Del af serien 100 Danmarkshistorier

Hvem myrdede Erik Klipping? 

Kongemordet fra 1286 er stadig 

uopklaret og fyldt med mystik. 

96.72

Dronningen taler
Gad. 150 sider

Hvem husker ikke talen, om ’dum-

smarte bemærkninger’! I anled-

ning af regentjubilæet udgives 

denne bog om dronningens taler 

igennem 50 år.
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97.973

Pomerantsev, Peter 

Vi kan kun være fjender
Information. 102 sider

Fem essays om krigen i Ukraine. 

De handler om øget desinforma-

tion, de bevæggrunde, der har dre-

vet Putins Rusland ud i den blodig-

ste krig, Europa har oplevet siden 

2. verdenskrig, og ikke mindst 

Ukraines modstandsånd.

97.973

Zelensky, Volodymyr

Et budskab fra Ukraine
Lindhardt og Ringhof. 152 sider

Den ukrainske præsident 

Volodymyr Zelenskyj har her valgt 

16 af sine egne taler som et opråb 

til verden til støtte for Ukraines 

kamp for frihed og demokrati.

98.63

Wedel Nielsen, Jeppe

Sydstaternes historie
Wadskjær. 434 sider

Om de første menneskers land-

gang, kolonisering og skabelsen 

af et bomuldseventyr i Amerika til 

ødelæggende borgerkrig og race-

adskillelsessamfund.

BIOGRAFIER OG 
ERINDRINGER

99.4 Andrés, Laila

Bag smilet
Milik. 103 sider

Om en barndom med seksuelle 

overgreb. Bogen er skrevet for at 

bryde tabu og give identifikations-

mulighed for andre med tilsva-

rende baggrund.

99.4 Bohr, Niels

Koldbye, Charlotte

Niels Bohr - Det beskedne geni
Lindhardt og Ringhof. 359 sider

I 1913 præsenterede Bohr sin 

atommodel. Den står i dag som en 

af de mest banebrydende opda-

gelser i verdenshistorien. Den er 

indirekte forudsætningen for atom-

bomben, men også for de com-

putere, lasere og mobiltelefoner, 

moderne mennesker er afhængige 

af i dag.

99.4 Espedal, Tomas

Mit privatliv
Batzer. 96 sider

Fotografier ledsaget af korte tek-

ster, der tilsammen udgør en ræk-

ke nedslag i den norske forfatter 

Tomas Espedals liv - uden at være 

en traditionel levnedsbeskrivelse.

99.4 Frederiksen, Benny

Politiets hemmelige våben
Grønningen 1. 411 sider

Uro- og rejseholdsbetjenten Benny 

Frederiksen fortæller uden omsvøb 

om sine største og mest drama-

tiske oplevelser gennem 40 års 

arbejde i de hårdeste kriminelle 

miljøer.

99.4 Kristof, Agota

Analfabeten
Gutkind. 76 sider

Nøgtern og stærk skildring af 

ungarske Agota Kristofs liv - og 

særligt hvordan livet i eksil har 

præget hende både som menneske 

og forfatter.

99.4 Krogh, August

Sindbæk, Hanne

August og Marie
Politiken. 437 sider

Biografi om den danske nobel-

pristager August Krogh og hans 

kone Marie, der i fælles virke bl.a. 

banede vejen for insulin og grund-

læggelsen af Novo Nordisk.

99.4 Smith, Will

Will
Memoris. 446 sider

Selvbiografi af en de mest berømte 

amerikanske filmskuespillere, 

som fortæller om sit liv, opvækst 

og familie samt om sin metier i 

filmbranchen.
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99.4 Tranholm, Tanya

Afklædt
Skriveforlaget. 263 sider

Om en tumultarisk barndom fyldt 

med druk, overgreb og kaos, der 

ledte hende til jobs i strip/sexbran-

chen og selvdestruktive miljøer.

99.4 Trump, Donald

Haberman, Maggie

Blændværk
Gutkind. 671 sider

En fortælling om Donald Trumps 

fremgang og USA's fald og et por-

træt af den mand, der formåede at 

vende op og ned på USA's politiske 

landskab. Skrevet af en journalist, 

der er en erklæret fjende af Trump.

99.94 Foighel

Foighel, Hanne

Sten på sten
Dansk Jødisk Museum. 496 sider

En fascinerende dansk-jødisk fami-

liehistorie fra 1600-tallet og frem 

til 2022, som samtidig bliver til 

historien om jøderne i Danmark.

E-BØGER
FRA EREOLEN

Se på dit biblioteks hjemmeside, 

hvor mange e-bøger du kan låne 

hver måned. 

Coetzee, J.M.

Vanære
David Lurie er en desillusioneret 

litteraturprofessor i Capetown, der 

om aftenen kæmper med at kom-

ponere en kammeropera og ellers 

er tilfreds med 90 minutters sex 

om ugen. Men en dag er Soraya 

pludselig væk. 

Holmfjord, Lisa

Djævlen du kender
Thriller om Julies familievejleder 

Henrik, der truer med at tage hen-

des søn fra hende, hvis ikke hun 

yder seksuelle ydelser. Han truer 

også ekskonen Celine med at tages 

deres fælles datter fra hende. 

FILM OG TV-SERIER 
PÅ DVD

Bamse
Nordisk Film. 92 min.

Flemming Bamse Jørgensen er 

adoptivbarn. Hans far ønsker, at 

han skal overtage fabrikken, men 

Bamse vil gerne spille musik. Og 

det kommer han til. Men samtidig 

skal han slås med anerkendelsen 

fra forældrene.

Top Gun - Maverick
SF Film. 2 t. 5 min.

Maverick er tilbage på Top Gun-

akademiet hvor han skal træne 

unge piloter til en livsfarlig mis-

sion. Heriblandt er Rooster, søn af 

Mavericks afdøde co-pilot, Goose.

FILM FRA 
FILMSTRIBEN

Se på dit biblioteks hjemmeside, 

hvor mange film du kan låne hver 

måned. 

Drive my Car
Levelk. 2 t. 52 min.

Efter et stort personligt tab, vælger 

teaterinstruktøren Yusuke Kakufu 

at fortsætte sit liv, som om intet 

var hændt. Han spiller dog ikke 

længere hovedpersonen i sit eget 

liv. Efter Haruki Murakamis roman.

De forbandede år, 2
Scanbox. 2 t. 32 min.

Den tyske besættelse af Danmark 

har splittet overklassefamilien 

Skov. Mens Karl forsøger at redde 

familiens fabrik, bevæger børnene 

sig i hver sin skæbnesvangre 

retning.

SPIL

PGA Tour 2K23
ake-Two Interactive. Playstation 5

Pak golfkøllerne og start en kar-

riere som professionel golfspiller. 

Måske bliver du den nye Tiger 

Woods?
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