
8
N

YE
 B

Ø
G

ER
, F

IL
M

 &
 S

PI
L 

  -
  8

 / 
20

15



2

BØGER

Danske romaner

Bloch, Mette
Kynismens kemiske kartel 
Blochamok, 2015. 335 s
Nike Brigsby er tidligere topat-
let med et glødende had til 
doping. Hun er også enlig mor, 
har huset fuld af dyr og har 
stærke holdninger til folkesko-
len. Da hun får stærke smerter 
bliver hun udfordret på sine 
holdninger til medicinalindu-
strien og sundhedsvæsenet.

Bolt, Nina
Oversvømmelsen 
Tiderne Skifter, 2015. 215 s
Et fremmed søskendepar flyt-
ter ind hos Hanna og datteren 
Simone pga. oversvømmelse 
i området. Gradvist overtager 
de huset og magten uden 
Hanna har set det komme.

Davidsen, Johan
Jeg kan ikke hjælpe dig  
med dine problemer 

Gyldendal, 2015. 131 s
Punktroman om en ung mands 
liv ind og ud af et parforhold, 
alt imens han søger efter 
autencitet og mening.

Hjælmsø, Anne
Det værste til sidst 
Byens Forlag, 2015. 115 s
Novellesamling om forhol-
dene for de svageste ældre i 
dagens Danmark. Med kritiske 
øjne fortælles om magtesløse 
ældre, der umyndiggøres af 
systemets regler.

Jessen, Ida
En ny tid 
Gyldendal, 2015. 208 s
Thyregod, 1927. Lilly er 50 år 
og netop blevet enke. I sin 
dagbog ser hun tilbage på sit 
barnløse ægteskab med den 
knarvorne læge Bagge og på 
alt det, der kunne være blevet 
anderledes, hvis hun havde 
truffet nogle andre valg.

Juhl, Pernille
Efter mørke 
Juhls, 2015. 387 s
Maries datter Jenny og hen-
des mand Magnus deltager 
i modstandskampen i 2. ver-
denskrig. Han sendes i kon-
centrationslejr, og hun må gå 
under jorden og efterlade sin 
datter hos Marie.

Klinker, Max Ulrich
Flyver i natten 
Hovedland, 2015. 231 s
Den unge pilot Gustav er en 
modig, dumdristig mand, der 
siger ja til en risikabel flyve-
tur fra København til Rønne 
en kold aften i marts 1986. 
Flyveturen krydres med tilba-
geblik til Gustavs barndom og 
ungdomsliv. Og så falder fro-
sten på flyverens vinger.

Lyngsø, Niels
Min ukendte bror 
Gyldendal, 2015. 318 s
Hans-Peter bliver som 40-årig 
fundet på rigshospitalets 
helikopterlandingsplads med 
en psykose, og da han bliver 
sat over for psykiateren Anna 
Gabrielsen, bliver hans erin-
dringer om køn, kærlighed og 
ubestemt udlængsel hvirvlet 

rundt i et mangfoldigt billede 
af Danmark fra 1970'erne til 
i dag. 

Michael, Ib
En anden sol 
Gyldendal, 2015. 389 s
Alexander; evighedsstudent, 
arbejdsløs og forældreløs 
møder japanske Ichi; smuk, 
gådefuld og en fantastisk 
dykker. De forelsker sig, men 
idyllen brister da Ichi må 
flygte til en øde ø og snart får 
Alexander en mistanke om 
at hun skjuler noget for ham. 
Noget, der vil ændre hans liv 
fundamentalt.
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Milton, Freddy
13 uger - en kærlighedshistorie 
Limbo, 2015. 297 s
I et venteværelse på hospi-
talet bliver Nina kurtiseret af 
lægen Allan. Der er gensidig 
tiltrækning, og romancen kan 
begynde. Men Allan viser sig 
at være en anden end den, 
han har udgivet sig for.

Riel, Ane
Harpiks 
Tiderne Skifter, 2015. 256 s
Fortælling om pigen Livs 
opvækst i en anderledes fami-
lie. Det er en historie om kær-
lighed, loyalitet og omsorg, 
men også en uhyggelig fortæl-
ling om angst for at miste, om 
fastholdelse og paranoia - og 
om ondskab.

Staun, Susanne
Velkommen til mit mareridt 
People'sPress, 2015. 283 s
Da den teologistuderende 
Maria møder den charme-
rende Timm og får en datter 
med ham, viser han sig at 
være renlivet psykopat. Snart 
går Marias kamp i gang om 
forældreretten til datteren og 
mod psykisk terror og magtan-
vendelser på alle niveauer.

Steensballe, Ditte
Lejligheder 
People's Press, 2015. 173 s
Året er 2002 da Ditte møder 
Jakob Ejersbo til en forlags-
fest og tiltrækkes af hans 
smil og batikfarvede trøje. 
Opmærksomheden er gen-
gældt og snart oplever Ditte 
den store kærlighed. Men 
langsomt smuldrer forholdet 
og Ditte sidder tilbage med en 
altoverskyggende sorg.

Taylor, Ulla
Til alle slags fester 
Rosenkilde, 2015. 196 s
Det eneste Ole og Hannah 
har tilfælles, er ønsket om at 
lave musik. Hannah med sin 
smukke stemme, Ole med sit 
gudbenådede guitarspil. Men 

hvorfor kan de så ikke lade 
hinanden være og kan håbet 
om det store gennembrud, i 
virkeligheden skygge for de 
drømme dagligdagen er fuld 
af? 

Thomsen, Anders C.
Stalingrad - Berlin 
Klim, 2015. 333 s
Den unge Mihael lever et stille 
liv i et kollektiv i Sibirien, men 
alt bliver ændret da Tyskland 
invaderer Rusland. Han ind-
kaldes som soldat og bliver 
sat ind i det barske forsvar 
af Stalingrad, men stik imod 
alle odds overlever han. Han 
vinder stor hæder og nu går 
vejen mod Berlin og krigens 
endeligt.

Thomsen, Thorstein
Frøken Narvik 
Rosinante, 2015. 366 s
Med kærlighedshistorien mel-
lem norske Anne og dansk-
tyske Christian i centrum 
fortælles om tre generationers 
udfordringer med kærlig-
hed og familie og livet selv. 
Historien bevæger sig fra 
1920 til 1978 fra Slesvig over 
Narvik via Gulag-lejrene til 
København.

Tornbjerg, Ole 
Drengen fra Godhavn 
Politiken, 2015. 327 s
Der sker grusomme ting på 
drengehjemmet Godhavn, 
hvor knægten Kalle ankom-
mer til i 1963. Systematiske 
voldelige overgreb, seksuelle 
krænkelser og meget andet. 
Samtidig klippes der til 2005, 
hvor vi møder den voksne 
Kalle, der slås med oplevel-
serne fra Godhavn. Inspireret 
af virkelige hændelser.

Valeur, Erik
Logbog fra et livsforlis 
Politiken, 2015. 439 s
Statsministeren og justitsmi-
nisterens mor forsvinder fra 
et plejehjem og hele nationen 
leder efter hende. Der for-
tælles samtidig historien om 
enspænderen Viggo Larssen 
som boede overfor de to top-
politikere, måske der findes en 
sammenhæng.
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Digte

Claussen, Sophus
100 digte 
Gyldendal, 2015. 244 s
100 digte udvalgt fra Sophus 
Claussens store produktion.

Rasmussen, Bjørn
Ming 
Gyldendal, 2015. 87 s
Digte om savnet af faderen og 
psykiske problemer, der fører 
til indlæggelse.

Strandgaard, Charlotte
Ingenmandsland 
Gladiator, 2015. 53 s
Digtsamling om alderdommens 
kvaler og uundgåelige forfald 
på vej fra livet til døden.

Sørensen, Knud
Mere endnu 
Gyldendal, 2015. 60 s
Digte med naturen og landska-
bet som det emnemæssige og 
sproglige omdrejningspunkt. 
Knud Sørensen anvender san-
serne fra det minimalistiske 
til de eksistentielle betragt-
ninger.

Nordiske romaner

Backman, Fredrik
Min mormor hilser  
og siger undskyld 

People's Press, 2015. 461 s
Elsas bedste ven er mormor. 
Men mormor er syg, hun dør 
og Elsa føler sig alene tilbage. 
For mor venter Halven, og de 
driller i skolen. Men mormor 
har en opgave til Elsa. Elsa 
skal opsøge alle ejendommes 
beboere, og hun skal hilse 
dem fra mormor og sige und-
skyld.

Guillou, Jan
Blå stjerne 
Modtryk, 2015. 430 s
Det store århundrede ; 5

Vi er i Sverige i 1941-1943, hvor 
søstrene Rosa og Johanne 
Lauritzen på hver sin måde er 
involveret i krigen. Den ene 
som ansat i forsvarets efter-
retningstjeneste, den anden i 
modstandsbevægelsen under 
dæknavnet Blå Stjerne.

Kinnunen, Tommi
Hvor fire veje mødes 
Rosinante, 2015. 315 s
Familieroman om tre gene-
rationers liv med hinan-

den i 1890'ernes Finland. 
Jordemoderen Maria skiller 
sig ud, hun forsørger sig selv, 
og har en datter udenfor 
ægteskab. Datteren Lahja får 
også et barn udenfor ægte-
skab. Årtier senere afdækker 
Kaarina alle familiens løgne og 
hemmeligheder.

Wijkmark, Carl-Henning
Dræsinen 
Møller, 2015. 415 s
En ung jesuitter-præst rejser 
over Atlanten ombord på en 
sejldygtig dræsine i selskab 
med tre aber, og reflekte-
rer på baggrund af abernes 
adfærd over evolutionsteorien 
og den gradvise udvikling af 
mennesket.

Ørstavik, Hanne
På terrassen i mørket 
Gyldendal, 2015. 196 s
Norske Paula er midt i 40'erne 
og har brudt med kæresten 
Jostein, der primært elskede 
hende platonisk. Hun rejser til 
Malaga for at komme sig og 
for at udforske sin seksualitet 
med mænd, der er villige til at 
betale for samværet. I mødet 
med Vera guides hun gennem 
en spirituel rejse ind i sig selv, 
sin ensomhed og savn.

Udenlandske romaner

Abulhawa, Susan
Det blå mellem himmel og hav 
Jensen & Dalgaard, 2015. 306 s
Igennem to enestående kvin-
der fortælles Israel-Palæstina 
konflikten og konsekvenserne 
heraf for det palæstinensiske 
folk.

Avallone, Silvia
Annafrancesca leger ikke 
Jensen & Dalgaard, 2015. 366 s
Anna og Francesca står ved 
begyndelsen til alting; gymna-
siet, puberteten, ungdommen. 
Men kan venskabet overleve 
den barndom, der samtidig 
skal afsluttes? 
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Brunt, Carol Rifka
Lad ulvene komme 
Lindhardt og Ringhof, 2015. 429 s
14-årige Junes bedste ven og 
fortrolige er hendes onkel 
Finn. De bor i New York, hvor 
han er kunstmaler. Da han 
dør alt for tidligt af en næsten 
hemmelig sygdom, bryder 
Junes verden sammen. Men 
der viser sig at være en anden, 
der også savner Finn og måske 
kan hjælpe hende.

Feiyu, Bi
Tre søstre 
Turbine, 2015. 417 s
Roman om kvinders vilkår og 
kinesisk kultur og samfund 
under og efter Mao.

Franzen, Jonathan
Purity 
Gyldendal, 2015. 614 s
Pip Tyler med det rigtige navn 
Purity er tynget af studiegæld 
og en voksende irritation over 
hverken at kende sin far eller 
sin mors rigtige navn. Hun ind-
leder en søgen der - slet ikke 
tilfældigt - fører mod personer 
der lever af afsløringer og 
offentliggørelse af hemmelige 
dokumenter.

Ishiguro, Kazuo
Den begravede kæmpe 
Gyldendal, 2015. 380 s
Glemslens tåge har lagt sig 
over fortidens England, hvor 
et ældre ægtepar Axl og 
Beatrice drager ud for at finde 
deres søn og de tabte minder. 
Undervejs konfronteres de 
med livets, dødens og kærlig-
hedens store spørgsmål.

McEwan, Ian
Barnets tarv 
Gyldendal, 2015. 198 s
Dommer Fiona Maye står i et 
stort dilemma. Hun skal træffe 
afgørelse i en sag om en alvor-
ligt syg 17-årig, der af religiøse 
årsager nægter at modtage 
blodtransfusion. Samtidig 
meddeler hendes mand, at 
han agter at kaste sig ud i en 
erotisk affære.

Mandel, Emily St. John
Station 11 
Iris, 2015. 366 s
20 år efter en influenzaepi-
demi har dræbt de fleste men-
nesker, rejser en teater- og 
musiktrup rundt blandt små-
byer og enklaver ud fra tanken 

om, at det ikke er nok at 
overleve. Men verden er ikke 
blevet et mindre farligt sted, 
og spørgsmålet er, om der er 
håb for menneskeheden? 

Moyes, Jojo
Alene i Paris 
Cicero, 2015. 114 s
Engelske Nell arrangerer en 
weekendtur til Paris med 
kæresten, men han dukker 
ikke op inden togafgang. 
Nell tager alligevel afsted og 
opdager nye sider af livet og 
sig selv.

Moyes, Jojo
Efter dig 
Cicero, 2015. 399 s
2. del af: Mig før dig 

Det er halvandet år siden, Will 
døde. Lou prøver at komme 

videre med sit liv. Hun er ensom 
og sidder fast i et skodjob, men 
pludselig sker der en hel masse 
på en gang. En charmerende 
ambulancefører og Wills hidtil 
ukendte teenagedatter dukker 
op og kræver deres af hende.

Raud, Rein
Rekonstruktion 
Jensen & Dalgaard, 2015. 285 s
En kræftsyg mand forsøger at 
rekonstruere datterens liv for 
at forstå, hvad der fik hende 
med i et kollektivt selvmord. 
Han fortæller om hendes 
opvækst i årene omkring 
Estlands selvstændighed og 
opsøger hendes tidligere ven-
ner i Estland og Paris.

Riley, Lucinda
Pigen fra Napoli 
Cicero, 2015. 461 s
Romantisk fortælling om sang-
talentet Rosanna, der allerede 
som barn bliver opdaget af en 
17 år ældre berømt operasan-
ger og forelsker sig i ham. Kan 
hun blive en operastjerne? Og 
hvad med kærligheden? 
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Schulman, Helen
Dette skønne liv 
Gyldendal, 2015. 241 s
15-årige Jake Bergamont mod-
tager en pornografisk video 
fra en mindreårig pige, der er 
forelsket i ham. Da han uden 
at tænke nærmere over det 
sender den til en ven, bliver 
den hurtigt delt på internettet 
og skandalen ruller. Det får 
store konsekvenser for alle 
involverede og ryster familie-
dynamikken.

Stanišić, Saša
Før festen 
Tiderne Skifter, 2015. 309 s
Roman, der skildrer livet i en 
lille tysk landsby i september 
2013, hvor landsbyen gør 
klar til den årlige høstfest. 
Livshistorier, sagn og eventyr 

smelter sammen i en mosaik 
af landsbyliv.

Steel, Danielle
Den fortabte søn 
Lindhardt og Ringhof, 2015. 289 s
Da Peter må vende tilbage 
til sin barndomsby, genser 
han sin tvilling Michael, som 
er landsbylæge. Umiddelbart 
er mødet positivt, og gam-
melt nag slettes. Peter havde 
nemlig ry for at være problem-
barnet, mens Michael var den 
gode søn. Men noget er galt.

Willett, Marcia
Sommer ved floden 
Cicero, 2015. 309 s
Evie Drake arver 
Købmandshuset efter sin 
mand. Et hus, der har været 
i slægtens eje i generationer. 
Gamle dokumenter sår tvivl 
om, hvem der er husets ret-
mæssige ejer. Evie må træffe 
en svær beslutning, men får 
heldigvis hjælp fra en uventet 
kant.

Historiske romaner

Cornwell, Bernard
Den tomme trone 
Lindhardt og Ringhof, 2015. 319 s
Historisk roman fra vikinge-
tiden. Krigeren Uhtred må 
trods svækket tilstand kaste 
sig benhårdt ind i magtspillet 
om Mercias trone, der står 
tom efter Æthelreds død. Som 
sædvanlig er er hans plan 
både fræk og ukonventionel.

Helleberg, Maria
Thomasines frihed 
Samleren, 2015. 343 s
Biografisk roman om 
Thomasine Gyllembourg (1773-
1856), som var en af guldalde-
rens banebrydende forfattere. 
En stærk kvinde, som måtte 
betale en høj pris for at kunne 
bestemme over sit eget liv.

Marstrand-Jørgensen, Anne Lise
Dronningen af Saba  
& Kong Salomon 

Gyldendal, 2015. 479 s
Makeda vokser op som datter 
af en enlig mor i Saba. Som 
ung opsøger hun sin far, der 
har en stor position i riget 
og senere bliver konge. Helt 
usædvanligt for en kvinde 
på den tid, lykkes det senere 
Makeda at blive dronning, og 
hun forelsker sig i Israels Kong 
Salomon.

Rutherfurd, Edward
Dublin 
Turbulenz, 2015. 773 s
Historisk roman, der over 
tidsspændet år 430 til år 1538 
fortæller om området og byen 
Dublin. Fra keltiske sagn og 
ritualer til kristendommens 
komme, vikingernes hærgen 
og vanhelligelsen af de irsk-ka-
tolske kirker og helligdomme 
under Henrik den 8. 
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Santiago, Esmeralda
Conquistadora 
Bazar, 2015. 620 s
Nygifte spanske Ana drager i 
1844 sammen med sin mand til 
Puerto Rico. Han har arvet en 
sukkerrørsplantage. På trods 
af hårdt arbejde og ulmende 
slaveoprør trives Ana godt i 
den spanske koloni.

Spænding

Castillo, Linda
Døden venter 
Hr. Ferdinand, 2015. 361 s
Krimiserien med: Kate Burkholder ; 6

En amishfamilie blev næsten 
udslettet under et hjemme-
røveri for 25 år siden. Nu bliver 
den gruppe, der formodentlig 
stod bag, taget af dage en 
efter en. Politichef Linda 
Stakeholder forsøger at for-
hindre yderligere drab.

Cleeves, Ann
Skjulte dybder 
Hetland, 2015. 366 s
Den egenrådige vicepoliti-
kommissær Vera Stanhope 
arbejder om kap med tiden i 
Northumberland i to sager, 
hvor unge mennesker er fun-
det kvalt og liggende i vand 

overstrøet med blomster. Er 
der en sammenhæng, og er 
der flere mord på vej? 

Coben, Harlan
Seks år 
Gad, 2015. 300 s
For seks år siden forlod Jake 
Fischers kæreste ham for at 
gifte sig med en anden. Da 
Jake opdager, at manden nu 
er død bruger han anlednin-
gen til at opsøge hende igen, 
men bliver trukket ind i et 
dunkelt drama, hvor han til 
slut må se sin tillid til sine nær-
meste sat på prøve.

Faye, Lyndsay
Gothams stjerner 
Klim, 2015. 371 s
2. del af: Gothams guder 

I 1840'ernes New York efter-
forsker kobberstjernen Wilde 
en sag om slavehandel af frie 
sorte amerikanere, hvor han 
skal navigere mellem den 
politiske magt og sine egne 
principper.

Hawkins, Paula
Kvinden i toget 
Gyldendal, 2015. 390 s
Hver morgen sidder Rachel på 
toget og fantaserer om par-
ret i et helt specielt hus langs 
banen og deres perfekte liv. 
En morgen ser hun noget, der 
chokerer hende, og da kvin-
den kort efter efterlyses, føler 
Rachel, at hun må gøre noget.

King, Stephen
Vækkelse 
Hr. Ferdinand, 2015. 461 s
Jamie Morton vokser op 
i Maine, bliver musiker 
og afhængig af stoffer. 
Metodistpræsten Charles 
Jacobs, som Jamie har mødt 
flere gange siden barndom-
men, kurerer Jamies stofaf-
hængighed med elektricitet. 

Men Jacobs har en farlig plan, 
som Jamie bliver en del af.

Kubica, Mary
Den perfekte pige 
Turbulenz, 2015. 347 s
Mia, det sorte får i en pæn, 
velhavende familie, går med 
en fremmed mand hjem. 
Uvidende om, at han har plan-
lagt at kidnappe hende. I løbet 
af månederne i fangenskab 
udvikler de to en forståelse, 
og efter befrielsen får Mia 
hukommelsestab. Hendes 
mor og politiet kæmper for at 
opklare, hvad der er sket.

Sánchez Pardos, Daniel
G 
Cicero, 2015. 476 s
Da en forretningsmand anhol-
des for brandstiftelse og mord 
må sønnen og arkitekten 
Gaudí træde til for at opklare 
sagens rette sammenhæng.
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Dansk spænding

Bedsted Gommesen, Lars
Majorens sidste hilsen 
mellemgaard, 2015. 298 s
En deprimeret kvinde begår 
selvmord tilsyneladende pres-
set af en grim hemmelighed 
hendes mand majoren bærer 
rundt på. Kriminalassistent 
Christian Krake bliver sat på 
sagen.

Hjorth Madsen, Lasse
Haikudetektiven 
Aronsen, 2015. 402 s
En Matias Kaa krimi ; 1. del

Socialt handicappede Matias 
Kaa med passion for japanske 
haikudigte er ansat i en organi-
sations økonomiafdeling. Han 
går på jagt efter grunden til 
chefens selvmord, der måske 
hænger sammen med arbejds-

pladsens økonomi, og det 
bliver barskt.

Jacobsen, Steffen
Et bjerg af løgne 
People'sPress, 2015. 386 s
En chefgeolog myrdes og en 
vigtig usb-nøgle fosvinder - 
noget der truer det store dan-
ske firma Nobel Oil. Så Michael 
Sander hyres ind for at finde 
usb-nøglen og snart vælter lig, 
løgne og brutale optrin ud af 
alle tænkelige skabe.

Juul, Kim
Stilstand i fuld fart 
Brænderiet, 2015. 337 s
Den tidligere efterforsk-
ningsleder ved Det Nationale 
Efterforskningscenter, Lars 
Norholm, bliver - selv om han 
ikke længere er ved politiet 
- tilknyttet opklaringen af en 
bortførelse af en kvindelig 
chefredaktør. Et stort problem 
for opklaringen er, at det er 
svært at finde det egentlige 
motiv.

Larsen, Michael
Mordet på øen 
Lindhardt og Ringhof, 2015. 479 s
En kvinde i et øde hus på 
Ærø myrdes den nat, øbo-
erne traditionelt iklæder 
sig masker og går fra hus til 
hus. Kriminalkommissær Jan 
Folmer fra Drabsafdelingen 
i København tilknyttes, og 
sagen ligner et uopklaret kvin-
demord, han også arbejder 
med.

Manniche, Vibeke
Udenfor sæsonen 
Liva, 2015. 244 s
5. del af: Skrøbelige hjerter 

Børnelægen Anna Storm 
arbejder som vikar på Rønne 
Sygehus. På en af hendes 
vagter, bringes en bevidstløs 
mand ind. Da han efterføl-
gende dør, fastslår politiet 

dødsårsagen som naturlig. 
Anna fatter dog mistanke og 
begynder at grave i sagen.

Markers, Søren
Thorvaldsens testamente 
People'sPress, 2015. 389 s
Forlagsredaktør Albert 
Børgesen kommer på sporet 
af en forsvunden statue og 
Thorvaldsens testamente. Han 
er ikke alene og et nervepir-
rende kapløb sættes i gang.

Nordisk spænding

Koppel, Hans
Kom tag min hånd 
People'sPress, 2015. 313 s
Psykologisk thriller om Anna, 
der er godt gift. Til en konfe-
rence møder hun den meget 
yngre og sexede Erik. De 
indleder en kort affære, som 
Anna snart fortryder. Inden 
længe forfølges hun ikke kun 
af dårlig samvittighed for Erik 
vil ikke give slip på hende.
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Nesbø, Jo
Midnatssol 
Modtryk, 2015. 225 s
Lejemorderen Jon Hansen 
er flugt fra gangsterchefen 
Fiskeren og forsøger at gem-
me sig i en bygd i Finnmarken. 
Kan han gemme sig for en 
hævngerrig gangster, kan han 
falde ind i det religiøse miljø, 
og hvordan går det med kær-
ligheden? 

Ohlsson, Kristina
Lotus blues 
Modtryk, 2015. 382 s
Sara Texas tilstår fem mord, 
men inden retssagen begår 
hun selvmord, og hendes 
lille søn Mio forsvinder. 
Strafferetsadvokat Martin 
Benner må sande, at alt 
omkring sagen ikke er så 

lige til, og snart står han selv 
anklaget for to mord.

Tegneserier

Guld og blod 
Faraos Cigarer, 2015. 56 s
Bind 1 : Havets kalden

I skyttegravene under første 
verdenskrig danner Léon, 
gadeknægten, og Calixte, 
aristokraten, et specielt bånd. 
Efter krigen, i starten af 
1920'erne, tager de to mænd 
sammen på et eventyr, der 
udvikler sig til en blodig og 
idealistisk kamp, hvor deres 
venskab sættes på prøve.

Madsen, Frank
Zenia Nyker genopliver  
kulturrrradikalismen 

Eudor, 2015. 59 s
Er de største forfattere dem 
med de fleste fans? Er bog-
branchen blevet én stor jagt 
på laveste fællesnævner? Og 
hvem vinder kommakrigen? 
Bogelskere og andet godtfolk 
kan her finde svar på disse og 
lignende essentielle spørgsmål.

Noack, Ida Felicia
Rævhul 
Fahrenheit, 2015. 80 s
Ræv og Dreng bor sammen, 
men Ræv vil gerne noget mere 
med sit liv. Efter et skænderi 
stikker Ræv af, men et møde 
med en kæmpe bliver skæbne-
svangert.

Biografier  
& erindringer

99.4 Churchill, Winston S.
Churchill, Winston S.
Churchill citater 
Lindhardt og Ringhof, 2015. 255 s
Udvalg af citater, der skildrer 
Churchill i sjov og alvor, nogle 
gange åndrigt, nogle gange 
nedrigt, men altid veltalt. 
Giver også en introduktion til 
Churchills liv.

99.4 Elfelt, Peter
Weber, Lennart
Arven efter Elfelt 
Weber, 2015. 304 s
Om fotografen Peter Elfelts 
(1866-1931) liv og karriere 
samt om billedarkivet, der 
er en af verdens største fra 
den periode. Med et udvalg 
på 450 af hans fotografier fra 
1890-1931.

99.4 Frøstrup, Ole
Frøstrup, Ole
En rejse gennem livet 
Rosa, 2015. 409 s
Forfatteren Ole Frøstrup (f. 
1936) fortæller om sit liv fra 
barndom og opvækst i en 
arbejderfamilie i Odense, til sin 
tid som journalist og tv-medar-
bejder i DR frem til 1986, hvor 
han besluttede sig for at blive 
heltidsforfatter.

99.4 Haller, Bent
Haller, Bent
Det man husker 
Lindhardt og Ringhof, 2015. 322 s
Forfatteren Bent Hallers (f. 
1946) erindringer om sit liv og 
især fortællingen om sit skæb-
nesvangre venskab med barn-
domsvennen Uffe Klovfeldt.
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99.4 Hyltoft, Ole
Ole Hyltoft  
- streger til et portræt 

Hovedland, 2015. 277 s
Portræt af digteren, forfat-
teren, kronikøren, kulturpoliti-
keren og samfundsdebattøren 
Ole Hyltoft.

99.4 Kühlmann, Lone
Kühlmann, Lone
Det skal se nemt ud 
Gyldendal, 2015. 355 s
Journalist og forfatter Lone 
Kühlmann (f. 1945) beretter 
om sin karriere som kvindelig 
journalist i en mandsdomine-
ret verden og om de markante 
historiske begivenheder hun 
har været en del af, i Danmark 
såvel som udlandet.

99.4 Mankell, Henning
Mankell, Henning
En alvorlig historie om glæden 
ved livet 

Gyldendal, 2015. 301 s
Den svenske krimiforfatter 
Henning Mankell (1948-2015) 
beretter om sin kamp mod en 
alvorlig kræftsygdom og om 
døden og livets store filosofi-
ske spørgsmål, men også om 
et farverigt liv på flere konti-
nenter.

99.4 Ott, Estrid
Thrane, Lotte
Vildfugl og verdensborger 
U Press, 2015. 323 s
Biografi om børne- og ung-
domsforfatteren Estrid Otts 
(1900-1967) liv, hvor hun brød 
med normer for konventionelt 
kvindeliv og bl.a. levede et 
globetrotterliv med familien 
i Finland, USA og Grønland. 
Debuterede med en børnebog 
som 17-årig. Skrev over 90 
bøger som skabte et nyt ideal 
af handlekraftige, eventyrlyst-
ne piger og unge kvinder.

99.4 Sjöberg, Fredrik
Sjöberg, Fredrik
Hvorfor bliver man ved? 
Hr. Ferdinand, 2015. 255 s
Med afsæt i selvoplevede 
episoder reflekterer den sven-
ske biolog Fredrik Sjöberg (f. 

1958) over det moderne men-
neskes biologiske analfabe-
tisme, landskabets uophørlige 
forandring, natur- og miljøpoli-
tiske spørgsmål, essaykunsten 
og sin far.

99.4 Spang Olsen, Ib
Vinterberg, Søren
Ib Spang Olsens ABC 
Lindhardt og Ringhof, 2015. 343 s
Beretning i alfabetisk ræk-
kefølge om tegneren, forfat-
teren og læreren Ib Spang 
Olsens (1921-2012) liv, værk 
og tid.

Fra virkelighedens 
verden

34.31
Halskov, Lars
Branden 
Politiken, 2015. 388 s
På baggrund af bl.a. inter-
views med overlevende 
og pårørende gennemgås 
forløbet omkring de påsatte 
brande på passagerskibet 
Scandinavian Star den 7.4.1990 
samt den efterfølgende efter-
forskning af den stadig uop-
klarede kriminalgåde.

34.31
Vold i Danmark 
Dansk Politi-Idræts Forlag, 2015. 
325 s

Autentiske kriminalsager fra 
Danmark om vold og bedra-
geri.

35.52
Dall, Sisse Jensen
Hudløst ærligt fra Helmand 
Turbine, 2015. 139 s
Med udgangspunkt i en række 
fotos af graffiti og tegninger 
og dertilhørende kommen-
tarer og citater skildres dan-
ske soldaters hverdag som 
udsendt i Afghanistan. Om 
afsavn, sex, humor, kærlighed, 
død og overdragelse.

99.4 Hviid, Michelle
Hviid, Michelle
Råstyrke 
People's Press, 2015. 283 s
Iværksætter, blogger, for-
fatter og foredragsholder 
Michelle Hviid (f. 1972) fortæl-
ler om hvordan hendes liv 
efter bortoperationen af en 
hjernetumor faldt fra hinan-
den. Om at kæmpe for sit liv 
og sin familie, om styrke, tab, 
kærlighed, og om at falde og 
rejse sig igen.
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99.4 Lorentzen, Carl August
Skaarup, Jan Patrick
Udbryderkongen 
Skaarup, 2015. 291 s
Bogen skildrer udbryderkon-
gen Carl August Lorentzens 
(1896-1958) liv. Den viser også 
andre sider af Lorentzen, 
som var en habil kunstner og 
charmør, og samtidig tegnes 
et tidsbillede af Danmark i 
perioden.

99.4 Löwenbeinová, Priska
Holden, Wendy
De overlevede 
Rosinante, 2015. 362 s
Om de tre jødiske kvin-
der, Priska Löwenbeinová, 
Rachel Abramczyk og Anka 
Nathanová, der i de sidste 
måneder af 2. verdenskrig 
fødte deres børn i koncentrati-

onslejr, og kæmpede for deres 
eget og børnenes liv.

99.4 Rye, Daniel
Damsgård Andersen, Puk
Ser du månen, Daniel 
Politiken, 2015. 301 s
Om freelancefotografen 
Daniel Rye, der sad 398 dage 
som gidsel hos terrororgani-
sationen Islamisk Stat i Syrien. 
Beretningen følger Daniels 
måneder i fangenskab, hans 
familie i Danmark, eftersøgnin-
gen efter Daniel og de øvrige 
gidsler samt forhandlingerne 
med Islamisk Stat om en løse-
sum.

99.4 Storm, Morten
Storm, Morten
Agent Storm 
People's Press, 2015. 466 s
Morten Storm (f. 1976) 
beretter om sit liv som civil 
agent for de vestlige efter-
retningstjenester og giver et 
unikt indblik i et lukket miljø. 
Beretningen er suppleret 
af dokumentation i form af 
fotos, noter samt uddrag fra 
mails.

99.4 Soussan, Michael
Soussan, Michael
Bedrageri for begyndere 
People'sPress, 2015. 418 s
Michael Soussan (f. 1973) 
bliver i 1997 sat til at lede FNs 
Olie for Mad-program, der skal 
hjælpe den nødlidende befolk-
ning i Irak. Soussan opdager at 
mange af pengene havner hos 
Hussein og hos FN diplomater. 
Efter at have talt for døve 
øren om svindelen, vælger han 
i 2004 at offentliggøre hvad 
han ved.

Tro & tanker

13.17
Ugilt, Rasmus
Nydelse 
Aarhus Universitetsforlag, 2015. 
59 s

Tænkepauser ; 31

Forfatteren behandler det 
komplekse og modsætnings-
fyldte fænomen nydelse på 
baggrund af eksempler fra 
hverdagslivet, erotikkens 
områder, politik og filosofiens 
verden.

29.43
Thupten Jinpa
Et frygtløst hjerte 
Mindspace, 2015. 258 s
Med udgangspunkt i sit eget 
liv fortæller forfatteren om, 
hvordan det at praktisere med-
følelse kan forandre ens liv.

32.3
Rose, Flemming
Hymne til friheden 
Jyllands-Posten, 2015. 185 s 
Ti år efter offentliggørelsen 
af Muhammedtegningerne 
gør redaktør Flemming Rose 
status over debatten om 
ytringsfrihed i et multikulturelt 
demokrati.
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Samfund &  
kulturhistorie

32.08
De lytter ikke 
Hans Reitzel, 2015. 114 s
Bogen viser hvordan mange 
politikere undviger at svare 
på spørgsmål og i stedet taler 
om noget andet. Den analy-
serer de retoriske træk der 
anvendes og giver eksempler 
på, hvordan journalister med 
fordel kunne have spurgt 
anderledes og have fastholdt 
fokus.

33.11
Kring, Camilla
Jeg er B-menneske 
Gyldendal, 2015. 142 s
Kritik af 8-16 samfundet, som 
ikke er tilpasset den moderne 
tid, hvor arbejdsopgaver kan 
løses på alle tidspunkter af 
døgnet. Forfatteren mener 
endvidere, at man kan øge 
produktivitet og generel 
livskvalitet, hvis samfun-
det i højere grad tilpasses 
B-menneskets naturlige døgn-
rytme.

62.386
Robotterne iblandt os 
Turbine, 2015. 190 s
Bogen giver indblik i tekno-
logien omkring robotter og 
viser samfundsmæssige per-
spektiver.

66.88
Hoff, Annette
Den danske kaffehistorie 
Den Gamle By, 2015. 349 s
Forfatteren beskriver kaffens 
historie i Danmark fra intro-
duktionen som luksusvare 
omkring 1680 til nutidens 
hverdag.

Politik  & økonomi 

33.21
Rode, Anna Gerstrøm
Finanskrisen indefra 
Anna Gerstrøm Rode, 2015. 420 s
Personlige beretninger fra 
finanskrisens virkelighed 
fortalt af ansatte i banker 
og finanskoncerner, f.eks. 
kunderådgiveren, kassemed-
arbejderen, banklederen og 
børsmægleren.

33.24
Daytrader 
People'sPress, 2015. 204 s
Om daytrading (kortsigtede 
daglige investeringer i aktier). 
Fem af Danmarks bedste 
børshandlere (Tom Hougaard, 
Heine Andersen, Peter Arendt, 
Flemming Kozok og Uffe 
Dreiser) fortæller om, hvordan 
de er i stand til at vinde over 
børsmarkedet, både når kur-
serne stiger og når de falder.

34.01
Madsen Sørensen, Henning 
Bang Fuglsang

Retsforbeholdet 
Books on Demand, 2015. 120 s
Introduktion til det danske 
retsforbehold med overblik 
over hvorfor vi har et retsfor-
behold. Med gennemgang af 

den aftale der skal stemmes 
om i december 2015 og per-
spektiver på hvordan fremti-
den vil se ud for Danmark, alt 
efter om vi stemmer ja eller 
nej.

36.1
De sidste sande amatører 
Gyldendal Business, 2015. 214 s
Indblik i kommunalpolitike-
rens rolle og vilkår, og hvilke 
udfordringer og dilemmaer 
der møder kommunalpolitike-
ren, som i sit udgangspunkt er 
amatør og som samtidig skal 
tilføre lokalpolitikken forskel-
lige holdninger og interesser.

64.7
Lehmann Erichsen, Ann
Plus på kontoen 
Gyldendal Business, 2015. 260 s
Om privatøkonomi, fra det 
basale med at udregne faste 
og uforudsete udgifter til 
indsigt i forbrugeradfærd og 
de impulser, der styrer vores 
købeimpuls. Bliv klogere på 
forbrug, sparemuligheder, lån, 
opsparing og forsikringer.
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Job & ledelse

60.1
Bab, Mads
I gang med  
styrkebaseret ledelse 

Gnist, 2015. 72 s
Håndbog med ideer og teknik-
ker til at sikre mere engage-
ment, robusthed og resultater.

60.106
Kristensen, Kim
Følg mig 
Politiken, 2015. 207 s
Personlige erfaringer fra 
militær ledelse overføres til 
generelle råd om ledelse. 
Forfatterens pejlemærker 
for god ledelse er høj grad af 
beslutningskraft, at gå forrest 
når det gælder, ordentlighed, 
tillid til og omsorg for med-
arbejderne og først og frem-

mest at være sig selv - at være 
autentisk.

60.133
Kunsten at skifte spor 
People'sPress, 2015. 199 s
En vekselvirkning mellem 
cases fra det virkelige liv og 
gode råd til at tage pulsen 
på ens egen jobtilfredshed, 
blive bevidst om egne styrker, 
erkende drømmene, bruge 
sit netværk og gøre tanke til 
handling.

Personlig udvikling  
& psykologi

13.17
Rankin, Lissa
Frygtens skjulte gave 
Det Blå Hus, 2015. 355 s
Bogen beskriver indlednings-

vis frygtens fysiologi og 
fremlægger videnskabelige 
undersøgelser om frygtens 
indflydelse på helbredet. 
Herefter analyseres og forkla-
res med eksempler, hvordan vi 
oftest reagerer på frygt. Sidst 
præsenteres konkrete teknik-
ker der kan bruges til at vende 
frygt til mod.

13.6
Rohde, Michael
Sådan forstår du dine drømme 
Dansk Psykologisk Forlag, 2015. 
259 s

Gennemgang af psykologiske 
teorier om, hvad drømme er 
med forslag til, hvordan man 
kan arbejde med drømme: 
Huske dem, fortolke dem og 
bruge dem som problemløse-
re. Med eksempler på forskel-
lige fortolkningsmuligheder.

15.2
De 5 valg 
People'sPress, 2015. 267 s
Selvudviklingsbog for ledere 
og medarbejdere med fokus 
på at øge produktivitet via 5 
valg: "ager på det vigtige, ikke 
på det der haster", "stræb 
efter det ekstraordinære, 
nøjes ikke med det middelmå-

dige", "planlæg de store sten, 
sortér ikke grus", "styr din tek-
nologi, lad ikke den styre dig" 
og "hold gang i ilden brænd 
ikke ud".

15.2
Haukedal, Trond Edvard
Bogen om at være  
særligt sensitiv 

Dansk Psykologisk Forlag, 2015. 
296 s

Beskrivelse af karaktertrækket 
særligt sensitiv og de udfor-
dringer som særligt sensitive 
møder i det moderne sam-
fund. Med råd og praktiske 
redskaber til selvledelse og til 
at vise hvordan sårbarheden 
kan vendes til en ressource.

Kvindeliv

30.172
Kvinder 
Tiderne Skifter, 2015. 399 s
Antologi med artikler, forsider 
og kunst fra bladet "Kvinder", 
der udkom i en periode på 
knap ti år. Der sættes fokus 
på områder, hvor udgiverne 
mener at der stadig er plads til 
en debat om ulighed inden for 
kønnene.
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30.172815
Eltahawy, Mona,
Jomfruhinder og hijab 
People's Press, 2015. 223 s
Mona Eltahawy (f. 1967) beret-
ter personligt om hvordan 
kvinder i den arabiske verden 
i kølvandet på det arabiske 
forår har haft to revolutioner: 
En sammen med mændene 
mod de undertrykkende regi-
mer, og en anden mod den 
undertrykkelse og had kvinder 
i den arabiske verden er udsat 
for hver dag.

61.37
Marcus, Maria
Kom du? 
Tiderne Skifter, 2015. 196 s
15 kvinder fortæller om deres 
personlige, fysiske og følel-
sesmæssige oplevelser med 

orgasmer og oplevelsen af 
deres seksualitet, når de ikke 
får orgasme, og forfatteren 
supplerer med egne erfaringer 
om orgasme og spørgsmålet 
"kom du?".

79.601
Rönnberg, Olga
Træning for nybagte mødre 
Turbine, 2015. 126 s
Fire-trins træningsprogram til 
kvinder, der ønsker at komme 
i form efter fødslen og få en 
stærk krop. Med åndedræts- 
og maveøvelser, trænings-
programmer og gode råd til 
motivation og kost.

Børn & forældre

30.175
Wajntraub-Korski, Fania
"Når jeg engang  
bliver lykkelig" 

kahrius.dk, 2015. 347 s
Ud fra en sociologisk vinkel 
giver bogen et bud på årsa-
ger til, og konsekvenser af, 
at drømmen om en lykkelig 
familie ikke altid bliver til 
virkelighed. Den beskriver de 
faktorer, der påvirker normal-
familien og hvad disse betyder 
for den.

30.1752
Jensen, Lola
Pas på familien -  
også når den går i stykker 

Kristeligt Dagblad, 2015. 278 s
Bogen giver masser af gode 
råd både om at redde parfor-
holdet, og hvordan man kan 
bevare relationen til sin eks, 
når skilsmissen er en realitet.

37.2
Eder, Karl
De 7 voksensynder 
I AM, 2015. 171 s
Introduktion til syv voksen-
synder, der fremmer konflikt 
og frustration mellem børn og 
voksne, som f.eks. ikke at tage 
børnene alvorligt eller at være 
inkonsekvent, samt redskaber 
til at klare konflikter i hverda-
gen på en konstruktiv måde.

61.39
Lyng Hansen, Helen
Helens bog om  
amning & flaske 

Gad, 2015. 232 s
Amning og flaskegivning 
præsenteres og beskrives på 
lige fod med gode råd af både 
praktisk og følelsesmæsig 
karakter.

61.265
Superbarn! 
Gad, 2015. 206 s
Beskæftiger sig med stimu-
lation af det 0-12-årige barns 
motoriske og sansemæssige 
evner, med fokus på synssan-
sen. Hvordan man stimulerer 
barnets sanser igennem de for-
skellige faser af barndommen 
og derved styrker dets selv-
værd. Giver konkrete forslag til 
sansestimulerende aktiviteter.

61.645
Andersen, Charlotte
Se, hør og forstå dit barn 
Dafolo, 2015. 167 s
Forfatteren giver en grund-
læggende forståelse for bar-
nets adfærd, samt konkrete 
metoder til at støtte barnet 
i at ændre adfærd i en mere 
hensigtsmæssig retning. 
Indeholder skemaer og hjæl-
pekort til hjælp for barnet i de 
daglige rutiner.
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79.3
Så leger vi lige...
Iota, 2015. 68 s
Aktiviteter til børn, hvor for-
tælling og leg kombineres.

Rejser & oplevelser

48.234
Weathers, Beck
Overladt til døden 
People'sPress, 2015. 238 s
Beck Weathers (f. 1946) 
personlige beretning om sin 
mirakuløse redning ved bestig-
ningen af Mount Everest i 
maj 1996 på den dag, hvor 
otte mennesker omkom. Med 
refleksioner over hans flugt 
fra egne indre dæmoner og 
om de omkostninger det har 
haft for familien.

64.9
Smag på Thailand 
Turbine, 2015. 248 s
Guide til Thailands meget 
forskellige spisesteder, fra 
restauranter til små gadekøk-
kener. Inddelt i fire regioner, 
Nord-, Nordøst-, Central- og 
Sydthailand, hvor de bedste 
spisesteder præsenteres, 
samt lidt om regionen og dens 
karakteristika indenfor mad-
kulturen.

Danmark rundt

46.37 Christiansborg Slot
Vorting Kristensen, Amalie
Christiansborg Slot - guide 
Slotte & Kulturejendomme, 
2015. 64 s

I denne nye guide fokuseres 
på den del af Christiansborg, 
der er knyttet til kongehuset, 
fx riddersalen, repræsenta-

tionslokalerne og køkkenet 
med de mere end to tons 
kobbertøj og slottets historie 
beskrives også.

46.4 Skagen
Elsøe Jensen, Jørgen
Fisk, vrag og gæster 
Hasserisstuerne, 2015. 249 s
Skagens historie fra oprindel-
sen, hvor den øde afkrog af 
Danmark blev beboet i forbin-
delse med indførelsen af plov-
bruget, om hvordan samfun-
det i Skagen har været isoleret 
gennem flere hundrede år, 
hvordan fiskeriet har udviklet 
sig, og hvordan kunstnerne 
valfartede til området og 
skabte grobund for turismen 
i Skagen.

62.722
Torstensen, Bo
Da vi kørte i rækkerne 
Motorploven, 2015. 168 s
Historien om de små benzin-
salgs-køretøjer, der kørte på 
havnene først i Korsør og 
Nyborg, senere i Halsskov 
og Knudshoved i forbindelse 
med Storebæltsoverfarten fra 
omkring 1950 til begyndelsen 
af 90'erne.

65.59
Hagens, Hans Peter
Torvehallerne 
Strandberg Publishing, 2015. 
175 s

Arkitekt Hans Peter Hagens 
beretter om hans vision og 
arbejde med finansiering og 
etablering af Torvehallerne i 
København. Med afsnit om 
markedstraditioner i Danmark 
og andre lande.

71.95637 Frederiksberg
Olesen, Peter
På Frederiksberg 
Frydenlund, 2015. 151 s
Bogen beskriver i tekst og 
fotografier det nye og det 
gamle Frederiksberg.

Natur & dyr

55.2
Østergaard, Troels V.
Danske strandsten - en guide 
Gyldendal, 2015. 82 s
Om sten på de danske stran-
de. Med 95 fotografier der 
viser varianter af de forskellige 
stentyper, samt forklaring på 
hvor de kommer fra, og hvor 
gamle de er. Med bestemmel-
sesnøgle.
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58.882
Tofte, Carl Christian
Ørneflugt 
Koustrup, 2015. 193 s
Forfatteren videregiver her 
i tekst og illustrationer sine 
oplevelser og feltiagttagelser 
af rovfugle samt sine erfa-
ringer med fuglelokaliteter i 
Skåne og Danmark - især med 
hensyn til trækfugle. Bogen 
afsluttes med et afsnit med 
feltbestemmelse af rovfugle 
der systematisk gennemgår de 
forskellige rovfuglegrupper.

63.61
Walker, Elaine
Hesten 
Parragon, 2015. 224 s
Gennem mere end hundrede 
fotos og ledsagende tekst 
beskrives hestens karakter-
træk og de særlige egen-
skaber, der kendetegner de 
forskellige racer, samt det 
specielle bånd som hesten har 
til mennesket.

63.67
Andersen, Rolf
Hvalpens bog 
Indblik, 2015. 117 s
Gode råd og vejledning til 
hvilken hvalp man skal vælge 

og hvordan den bedst kan 
opdrages.

63.678
Jensen, Sarah
Alt om pelspleje  
K9Company, 2015. 149 s
Om pelspleje for hundeejere 
af Coton de Tulear, Bichon 
Havanais, Shih Tzu, Løwchen, 
Puddel, Bichon Frisé, Lhasa 
Apso, Yorkshire Terrier, 
Malteser.

Mad & opskrifter 

64.1
Fearnley-Whittingstall, Hugh
River Cottage - let og sundt 
Strandberg Publishing, 2015. 415 s
En kogebog om nem og sund 
hverdagsmad.

64.1
Johansen, David
Kokkeriet 
Kokkeriet, 2015. 183 s
Kogebog fra kokken bag 
restauranten Kokkeriet. De 
ca. 50 opskrifter dækker både 
snacks, forretter, mellemmål-
tider, hovedretter, ost, desser-
ter og sødt til kaffen.

64.12
Voss, Annemette
Kagekarma 
Politiken, 2015. 284 s
100 opskrifter på kager og 
andre søde sager fra den 
tidligere Bagedyst-vinder 
Annemette Voss - med tips 
og tricks til at dekorere kager 
med håndformede roser, 
male på fondant med farve og 
sprøjte en lagkage op med ele-
gante roser i frosting m.m.

64.14
Andersson, Mariann
Kager og desserter med LCHF 
Turbine, 2015. 94 s
Kager til kaffebordet, dessert, 
hverdag og fest. Alle opskrif-
ter er fri for sukker og gluten, 
velegnede for diabetikere, 
dem med glutenfølsom mave 
og til slankekuren.

64.14
Femme food 
Lindhardt og Ringhof, 2015. 195 s
Kogebog med opskrifter på 
mad, bagværk, snacks og 
smoothies fri for gluten, mælk 
og sukker.

64.17
Arumugam, Nadia
Saucer, dips og dressinger 
Turbine, 2015. 288 s
En kogebog med opskrifter 
på saucer, dips og dressinger - 
både til hverdag og fest.

64.17
Holm, Marie
Budding & andre  
dirrende desserter 

People's Press, 2015. 157 s
25 opskrifter på buddin-
ger samt et par gelérande. 
Afsluttes med et afsnit med 
buddingtilbehør, som sovse, 
kompotter og bagt frugt.
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64.17
Ingemann, Ditte
Mit grønne køkken 
Gyldendal, 2015. 182 s
Kogebog med 80 retter, hvor 
grøntsagerne har hovedrollen. 
Der er opskrifter på morgen-
mad, salater, supper, hoved-
retter og tilbehør.

64.17
Kålkællingernes kogebog 
Turbine, 2015. 146 s
Kålopskrifter fra juice, chips, 
kåldeller og chili con kål 
til kvarkkager med rucola. 
Derudover forfatternes egne 
kostråd og en oversigt over 
de mest udbredte kåltyper og 
hvad de kan bruges til.

64.17
Mølbak, Mette
Kål 
Muusmann' gastro, 2015. 214 s
Kogebog med fokus på kål til 
både hovedret og som salat. 
Bogen beskæftiger sig med 
hvidkål, blomkål, savojkål, 
spidskål, grønkål, rødkål, broc-
coli og rosenkål og alle otte 
kålsorter indgår hver i syv 
opskrifter.

Ernæring & sundhed

61.38
Holm, Simonne
Basiske smoothies
Reshape Institute, 2015. 101 s
Vegetariske opskrifter på 
smoothies, juicer og supper. 
Dertil afsnit om syre-base-
balancen, V.O.K.S. (vand, olie, 
oxygen, klorofyl, salt og sol), 
elektrisk energi i råvarer og 
oversigter over syre- og base-
dannende fødevarer.

61.38
Straadt, Anette
Naturligt sunde børn 
Aronsen, 2015. 268 s
Forældre til børn i alle aldre 
kan lære, hvordan man giver 
børnenes immunforsvar de 

optimale forudsætninger. 
Indeholder 7 fokusområder, 
hvor der skal sættes ind, hvis 
man ønsker at mindske bør-
nenes sygedage og fremme et 
sundt immunforsvar. Blandt 
andet har fordøjelse, blodsuk-
ker og søvn stor betydning. 
Med opskrifter.

64.14
Low FODMAP diet 3 
Muusmann, 2015. 253 s
Information, opskrifter og 
vejledning i reintroduktion af 
fødevarer efter diætperioden.

Sy & strik

64.61
Clayton, Marie
Sådan bruger du en symaskine 
Turbine, 2015. 144 s
Symaskinevejledning for 
begyndere indenfor syning.

64.61
Grundlæggende  
syfærdigheder 

Turbine, 2015. 160 s
Gennemgang af de vigtigste 
trin i både teori og praksis, 
fra betjening af symaskinen til 
anvendelse af symønstre.

64.62
Goodall, Molly
Vildt tøj - sy det selv 
Turbine, 2015. 128 s + 1 cd
15 ideer til sødt børnetøj og 
tilbehør inspireret af dyr, f.eks. 
jakke med løvemanke på hæt-
ten, kjole med ko på maven 
og en ræv som tørklæde. Tøjet 
kan både bruges som alminde-
lig hverdagstøj, men også som 
udklædning til fastelavn.

64.62
Redesign kids 
Turbine, 2015. 172 s
Ideer og anvisninger til at sy 
børnetøj ud af det aflagte 
voksentøj, f.eks. gamacher, 
t-shirts, huer, skjorter og mok-
kasiner. 
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64.64
Forslund, Birgitta
Min elskede trøje 
Turbine, 2015. 142 s
24 strikke - og hækleopskrif-
ter.

64.64
Mucklestone, Mary Jane
200 Fair Isle-mønstre 
Turbine, 2015. 208 s
Guide til 200 Fair Isle-
strikkemønstre spændende fra 
enkle peerie-mønstre over til 
komplekse OXO-mønstre. Med 
information om basisteknik-
ker, placering af mønstrene på 
tøjet og tips til farvevalg.

64.65
Bøgelund Bentzen, Jeanette
Lutter løkker 2 
Bøgelund, 2015. 75 s
Hækleopskrifter på tøj til 
babyer og børn, f.eks. trøjer, 
huer, handsker og kjoler.

64.65
Hækl din julepynt 
Turbine, 2015. 48 s
25 opskrifter på hæklet jule-
pynt.

Hobby & fritid

64.5
Larsen, Rikke
Nordisk genbrugsstil 
Honning og Flora, 2015. 237 s
Præsentation af 7 forskellige 
boliger, som er indrettet i en 
særlig fransk/dansk landstil, 
hvor loppefund mikses med 
det lyse og enkle skandinavi-
ske. Forfatteren giver desuden 
fifs til loppemarkedsbesøg og 
enkelte madopskrifter.

74.901
Kunsten at tegne 
Turbine, 2015. 239 s
Lær at bygge motivet op trin 
for trin fra den allerførste 
blyantsstreg til de sidste afgø-
rende detaljer.

76.8
Bøger du selv kan lave 
Koppelwrite, 2015. 160 s
Lær at lave dine egne bøger af 
en blanding af genbrugspapir, 
hvidt papir, gavepapir og kon-
volutter. Med eksempler på 
bøger såsom strikkebog, koge-
bog, rejsedagbog, slægtsbog 
eller bryllupsbog.

76.9
Scicluna, Denise
Kunst på sten! 
Turbine, 2015. 128 s
Ideer og inspiration til maling 
og dekorering af sten, der kan 
anvendes til f.eks. bogstøtter, 
spillebrikker, brevpressere og 
brocher.

81.08
Kloster Poulsen, Flemming
I litteraturens spejl 
Jensen & Dalgaard, 2015. 216 s
Gennem tematiske læsninger 
af bl.a. Fjodor Dostojevskij, Ida 
Jessen, Jens Christian Grøndal 
og Kerstin Ekmann viser for-
fatteren, hvordan litteraturens 
fortællinger kan bruges i vores 
livtag med tilværelsen.

Sport

79.61
Gotaas, Thor
Løb gennem tiden 
Don Max, 2015. 559 s
Bog der fortæller om løb gen-
nem tiderne, fra inkaernes 
budbringere til New York 
Marathons mange deltagere. 
For læsere, som er interesseret 
i løbesportens verdenshistorie.

79.71
Hansen, Martin
Inside Liverpool 
People's Press, 2015. 232 s
Historien om det danske mål-
mandstalent Martin Hansens 
(f. 1990) karriere indtil nu. 
Bogen giver samtidig et sjæl-
dent indblik i det barske miljø 
på Liverpools fodboldakademi 
og den intensiverede talent-
jagt i dansk og international 
topfodbold.
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Krop & fitness

61.36
Jørgensen, Anne Sophie
Tantrisk kærlighed 
Nyt Nordisk Forlag, 2015. 261 s
Oplysning, reflektioner og 
øvelser med meditationer til 
par og til enlige, som vil berige 
deres liv med tantrisk levevis.

79.5
Stærke og smidige fødder 
med elastik 

Den Intelligente Krop, 2015. 1 
dvd

Træningsprogram med elastik 
til styrkelse og smidiggørelse 
af fødderne.

79.53
Bremann, Torben
Tai Chi, Qi Gong og  
standing meditation

Turbine, 2015. 274 s
Efter en gennemgang af 
kroppen med afsnit om 
vejrtrækning og meditation, 
følger afsnit om Tai Chi, Qi 
Gong og standing meditation. 
Illustreret med billeder af de 
forskellige øvelser.

79.601
Galán, Sarah
Mor og baby i topform 
Politiken, 2015. 259 s
Træningsbog henvendt til den 
nybagte mor. Med øvelser, 
hvor mor kan komme i form 
hjemme på stuegulvet og 
uden brug af redskaber, samti-
dig med at barnets motoriske 
udvikling bliver stimuleret.

79.601
Rönnberg, Olga
Styrke- og konditionstræning 
for kvinder i alle aldre 

Nyt Nordisk Forlag, 2015. 143 s
For kvinder der ønsker 
en mere veltrænet krop. 
Indeholder både øvelser, 
træningsprogram, kostråd, 
opskrifter og masser af moti-
vation til at komme i gang og 
holde ved.

79.65
Fitness for ryttere 
Turbine, 2015. 127 s
Tips til hvordan man som ryt-
ter kan træne sig selv, for at at 
blive en bedre rytter.

Musik & film

77.309
Garde, Peter
Jura i operaens verden 
Jurist- og Økonomforbundet, 
2015. 552 s

En gennemgang af 92 operaer, 
hvor handlingen enten inde-
holder en juridisk problemstil-
ling, har en jurist på rollelisten 
eller indeholder en rets- eller 
fængselsscene. Foruden den 
juridiske vinkel fortælles også 
om den historiske ramme for 
operaernes handling.

78.9064
Nielsen, Jens-Emil
90'er rock 
Her&Nu, 2015. 103 s
Samling af 65 artikler om 
danske musikere og bands fra 
1990'erne. Spænder fra rock 
over pop, country og hiphop.

99.4 Cobain, Kurt
Cobain - montage of heck 
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2015. 
1 dvd

Dokumentar og portræt af 
musikikonet Kurt Cobain fra 
den amerikanske rockgruppe 
Nirvana inkl. interviews med 
hans familie og bedste venner.

99.4 Fassbinder, Rainer 
Werner
Fassbinder 
Another World Entertainment, 
2015. 1 dvd

Med udgangspunkt i ikke tid-
ligere offentliggjorte filmop-
tagelser, som Christian Braad 
Thomsen lavede med Rainer 
Werner Fassbinder (1945-1982) 
op gennem 1970'erne, klip 
fra hans film, samt interviews 
med nogle af dem der stod 
ham nær, tegnes et portræt af 
den tyske instruktør.
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Kunst & foto

76.333
Georg Jensen - 
et eventyr i dansk sølv

Museet på Koldinghus, 2015. 
207 s

Om Georg Jensen og den 
virksomhed han grundlagde 
i 1904. Sølvsmedjens historie 
fortælles gennem et udvalg 
af designere, som har været 
tilknyttet virksomheden og 
som afspejler vigtige kapitler 
i historien fra grundlæggelsen 
til i dag.

99.4 Heerup, Henry
Lave Nielsen, Anni
Henry Heerup - motivets magt 
Heerup Museum, 2015. 351 s
Biografi over kunstneren 
Henry Heerups (1907-1993) liv 
og værk.

99.4 Jorn, Asger
Morell, Lars
Asger Jorn i Albissola 
Asger J's venner, 2014. 60 s
Skildrer kunstneren Asger 
Jorns (1914-1973) forhold til 
den italienske by Albissola, fra 
første gang han besøger byen 
i 1954, til han besøger byen 
for sidste gang 14 dage inden 
han dør.

99.4 Klimt, Gustav
O'Connor, Anne-Marie
Kvinden i guld 
Don Max, 2015. 518 s
Om den østrigske maler 
Gustav Klimt (1862-1918) og 
historien bag hans berømte 
maleri "Kvinde i guld" med 
hans foretrukne model Adele 
Bloch-Bauer (1881-1925), der 
var en rig jødisk kvinde i mel-
lemkrigstidens Wien.

99.4 Salgado, Sebastião
The salt of the earth 
Another World Entertainment, 
2015. 1 dvd

Fotografen Sebastião 
Salgado (f. 1944) er overalt 
på Jorden, hvor den brænder: 
Hungersnød i Etiopien, folke-
drab i Rwanda, borgerkrig i 
Jugoslavien! Sønnen Juliano 

og filminstruktøren Wim 
Wenders følger den nu aldren-
de fotograf, som viser talrige 
eksempler på sin fotokunst.

Historie

91.93
Buruma, Ian
År nul 
Gyldendal, 2015. 400 s
Med udgangspunkt i øjen-
vidner skildrer forfatteren 
det halve år, der fulgte efter 
tyskernes og japanernes kapi-
tulation i 1945. Det var en tid 
med hævn, sortbørshandel, 
krigsdomstole og millionvis af 
fremmede soldater.

97.98
Hansen, Ole Steen
Tyskernes katastrofe
Nyt Nordisk Forlag, 2015. 329 s
Via øjenvidneberetninger 
beskrives de voldsomme kon-
sekvenser sammenbruddet på 
Østfronten fik for den tyske 
befolkning - mere end 10 mil-
lioner tyskere blev fordrevet 
fra de tyske østområder.

99.4 Runz, Wilhelm
Runz, Wilhelm
Barn og ung i Tyskland  
1926 til 1945 

Crex Crex, 2015. 251 s
Wilhelm Runz (f. 1926) vokser 
op i Kiel i årene efter nazister-
nes magtovertagelse. Han ople-
ver hvordan den jødiske gen-
bofamilie forsvinder, hvordan 
skomagerens evnesvage datter 
bliver hentet, og selv bliver han 
medlem af Hitlerjugend og gør 
senere i krigen tjeneste på sko-
leskibet Hansa.

Apple & windows

19.672 Windows
Rischel, Sofus
Få mere ud af Windows 10 
Libris, 2015. 95 s
Tips og tricks til Windows 10.
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FILM

Nordiske film 

9. april 
Nordisk Film, 2015. 1 dvd
En gruppe danske infanterister 
er på øvelser, da der pludseligt 
indløber en melding om, at 
det tyske militær i stort tal er 
på vej mod den danske græn-
se. De sendes mod grænsen 
på deres cykler, og det bliver 
starten til et halvt døgns hef-
tig aktivitet for sekundløjtnant 
Sand og hans lille gruppe.

Idealisten 
SF Film, 2015. 1 dvd
I 1968 styrtede et amerikansk 
B-52 bombefly ned i nærheden 
af Thulebasen på Grønland. 
I 1988 begynder journalisten 
Poul Brink at grave i sagen, da 
et stort antal oprydningsarbej-

dere er blevet syge eller alle-
rede er døde af radioaktivitet.

Skammerens datter 
Nordisk Film, 2015. 1 dvd
Dina er Skammerens datter, 
og hun har samme evne som 
sin mor: hun kan,ved at se folk 
iøjnene, se al deres skam . Da 
kampen om magten bryder 
løs, må Dina bruge sin evne til 
at redde sin mor og hjælpe de 
gode til magten.

De små ting
Another World Entertainment, 
2015. 1 dvd

Den unge enlige mor Eik, den 
alkoholiserede forfatter Mori 
og den ambitiøse unge bank-
mand Sölvi, hvivles ind i en for-
tælling, hvor de viser sig at få 
stor betydning for hinandens 
skæbner.

Steppeulven 
SF Film, 2015. 1 dvd
Film, der fortæller om Eik 
Skaløes liv og skæbne, og 
samtidig gør 1960-ernes tids-
ånd med parolerne om bl.a. 
fri ejendomsret og fri sex, 
levende for tilskueren.

Udenlandske film 

Black Sea 
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2015. 1 
blu-ray

Den gamle ubådskaptajn 
Robinson påtager sig et sidste 
farligt job: at finde en sunken 
nazi-ubåd fuld af guld på bun-
den af Sortehavet. Men hans 
besætning af småforbrydere 
strides indbyrdes og snart står 
Robinson overfor dødsensfar-
lige valg.

Far from the madding crowd 
Fox-Paramount Home 
Entertainment, 2015. 1 dvd

Den unge, selvstændige 
Bathsheba Everdene er for-
ældreløs og vokser op hos 
slægtninge. Da hun arver sin 
onkels gods, sætter hun sig 
for at drive det selv. Samtidig 

skal hun vælge mellem tre 
bejlere og gør sig dyrekøbte 
erfaringer.

Kill the messenger 
Universal Sony Pictures Home 
Entertainment Nordic, 2015. 
1 dvd

Journalisten Gary Webb 
afslører, at CIA har brugt 
narkopenge til at finansiere 
kontrarevolutionære bevæ-
gelser i Nicaragua. Da både 
redaktøren og vidner får kolde 
fødder bringer hans artikler 
både sit eget og familiens liv i 
fare, men han forfølger kom-
promisløs sagen.

Samba 
SF Film, 2015. 1 dvd
Samba fra Senegal arbejder 
illegalt i Paris. Da han møder 
immigrationsmedarbejderen 
Alice, opstår et smukt og tæt 
venskab. Alice er en karriere-
kvinde i genoptræning efter et 
anfald af stress. Hun bliver en 
hjælp og støtte for Samba, der 
på sin måde også forstår at 
hjælpe Alice gennem krisen.
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The second best exotic 
Marigold Hotel 

Fox-Paramount Home 
Entertainment, 2015. 1 blu-ray

Efter succesen med The best 
exotic Marigold Hotel i Jaipur 
for engelske pensionister vil 
hotelmanageren Sonny åbne 
endnu et hotel. Han løber dog 
ind i en række problemer, 
samtidig med at han plan-
lægger sit eget bryllup med 
Sunaima.

While we're young 
Scanbox Entertainment, 2015. 
1 dvd

Josh og Cornelia er i 40'erne 
og sidder lidt fast i den daglige 
trummerum. De tager dog 
deres liv og værdier op til 
revision da de møde det 20 
år yngre par Jamie og Darby. 
Hvad er egentlig vigtigt? Hvd 
betyder alderen for identite-

ten og hvem er man i sidste 
ende som individ.

Wild 
Fox-Paramount Home 
Entertainment, 2015. 1 blu-ray 

Da Cheryl Strayeds mor dør af 
kræft starter flere års nedtur, 
med skilsmisse, varierende 
sexpartnere, stoffer og skif-
tende jobs. Først da hun bliver 
heroinmisbruger, ser hun sin 
rodløshed i øjnene og træffer 
den dramatiske beslutning om 
en 100 dages vandretur alene i 
vildmarken.

SPIL 

Adam's venture - chronicles 
Sodesco, 2015. PS3
Adventurespil. 
Hovedbrudsspil. Kristent 
eventyrspil i tre episoder. 
Handlingen foregår i 1920, 

hvor du styrer den unge arkæ-
olog og eventyrer Adam ud på 
forskellige missioner til loka-
liteter såsom Edens Have og 
Solomons Tempel. Undervejs 
møder du Eve, som bliver din 
rejsefælle.

Assassin's creed IV - black flag 
Ubisoft, 2015. PS4
Actionspil. Adventurespil. 
Edward Kenway er en ung og 
energisk sømand, der er kom-
met til Caribien for at skabe 
sig en karriere som sørøver. 
Det er den gyldne tidsalder 
for sørøveriet og legendariske 
sørøvere som Blackbeard og 
Hornigold plyndrer og hærger 
skibstrafikken i og omkring 
Cuba og Jamaica. Edward 
bliver dog hurtigt involveret 
i en hemmelig og oldgammel 
krig mellem broderskabet af 
snigmordere og en hemmelig 
orden af tempelriddere!

Back to the future - the game 
Telltale Games, 2015. PS4
Adventurespil. Doc's tidsma-
skine, den ikoniske DeLorean, 
kommer pludselig tilbage til 
nutiden - uden chauffør! Marty 
må derfor tilbage til 1931, for 
at finde Doc. Du skal styre 

Marty rundt i Hill Valley anno 
1931, tale med indbyggerne, 
undersøge spor og indsamle 
nyttige genstande.

Blood bowl II 
Focus Home Interactive, 2015. 
PS4

Sportsspil. Strategispil. Smid 
tandbeskytteren og gør dig 
klar til et eksplosivt mix af 
Warhammer og amerikansk 
fodbold, fyldt med humor, 
spænding og brutalitet. Før 
bundholdet Reikland Reavers 
til tops i ligaen eller byg dit 
eget hold op ud fra 8 tilgæn-
gelige racer og deltag i turne-
ringer online.
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Brothers : a tale of two sons 
505 Games, 2015. PS4
Adventurespil. Lad dig opsluge 
af det rørende, ordløse adven-
turespil om to moderløse 
brødre, som begiver sig ud 
på en lang rejse for at finde 
vand fra livets træ, som er det 
eneste som kan redde deres 
alvorligt syge far. Brug de to 
brødres forskellige evner til at 
løse de puzzles som bringer 
dig fremad i spillet.

Destiny - The Taken King
Activision, 2015. Xbox 360
Shooters. The Guardians besej-
rede Crota i slutningen af The 
dark below. Nu er Crotas far, 
kendt som The Taken King, 
så på krigsstien. Han vil have 
hævn og til det formål har han 
skabt en hær af "The Taken". 
The Guardians må igen stå 
sammen og bekæmpe over-

magten for at sikre menneske-
hedens overlevelse!

Dishonored 
ZeniMax Europe, 2015. PS4
Actionspil. Corvo Attano 
er beskyldt for mordet på 
Kejserinden - et mord han 
ikke har begået. Heldigvis har 
han allieret sig med loyale 
royalister, der hjælper ham 
med at tage kampen op 
mod undertrykkerne i byen 
Dunwall. Følg Corvos kamp 
mod overmagten igennem 
Dunwalls snævre og dystre 
gyder og gennem byens mest 
skumle kvarterer.

FIFA 16 
EA, 2015. PS4
Fodboldspil. EA Sports er klar 
med FIFA 16, som rummer alle 
holdændringer for indevæ-
rende sæson, nye gameplay-

muligheder og som noget helt 
nyt: kvindefodbold.

Journey 
Sony Computer Entertainment 
Europe, 2015. PS4

Adventurespil. Du vågner op 
midt i en ørken uden at vide 
hvem du er eller hvordan du 
er kommet der. Begiv dig gen-
nem ørkenen i en filosofisk 
jagt på legenderne fra for-
svundne civilisationer. Gå, glid 
og flyv gennem ørkenens klit-
ter og når du råber udsender 
din krop bølger som giver dig 
energi. Undervejs møder du 
andre som du kan følges med.

Mad Max 
Warner Bros. Interactive 
Entertainment, 2015. PS4

Actionspil. Du er Mad Max. 
Dit basale mål er at overleve i 
den postapokalyptiske ørken-
verden, søge efter benzin og 
opgradere dit monster af en 
bil, The Magnum Opus.

NHL 16 
EA, 2015. PS4
Ishockeyspil. Kast dig ud i 
de drabelige kampe i NHL-
verdenen. De mange spil-
modi er tilbage så nu findes 
playoffs, ligaer, og sæsonspil 
atter. Prøv også en trænings-
mode (kaldet On-ice trainer), 
hvor man bl.a. kan øve sig i at 
tage straffeskud. I "Be a pro" 
skaber man sin egen spiller 
fra rookie til pro over mange 
sæsoner, og ender i selveste 
Stanley Cup.
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