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Velkommen til endnu en række foredrag
om Årets Bøger!
For første gang i Introduktion til Bogsæsonens historie ligger foredragsrækken i
januar. Det er gjort for at give jer brugere det bedste udsyn over BogÅret 2019.
Og arrangementet har fået nyt navn: BogÅret - Tag med ind i bøgernes verden.
Vi er fem dybt forskellige foredragsholdere, men vi har en fast holdning til kvalitet
og til det, som vi er overbevist om, vil gavne jeres virke som formidlere.
Vi tager et valg for jer. Vi kan ikke andet. Selv om bogen efter visses mening er
trængt op i en krog af kulturlivet, strømmer det alligevel frem med titler, som man
bør og skal tage stilling til. Hvem kan denne bog interessere, og/eller har den kun
et liv lige her og nu?
Det har vi allerede taget stilling til. Vi mener, at disse bøger er sæsonens væsentligste, mest bevægende, markante, omtalte og oversete bøger.
Vi glæder os til at fremlægge vores bud. Vi har prøvet det før. Denne institution har
eksisteret siden 1997, og vi håber at give jer flere bud i fremtiden.
Vi vil det her, og vi har en ambition om at give bogen den plads i kulturlivet, som
den fortjener. Helt fremme i forreste række.
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God fornøjelse med BogÅret 19/20!

”BogÅret - Tag med ind i bøgernes verden 19/20”
er udgivet januar 2020
Redigeret og layoutet af Hanne Støvring.
Sideantal og udgivelsestidspunkter er med forbehold for ændringer.
Hvor der mangler faust og klassemærke, er titlerne ikke færdigkatalogiseret ved redaktionens afslutning den 13-12-2019.
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Steffen Larsen: Billedbøger, børnebøger, ungdomsbøger og tegneserier
Steffen Larsens liv kom til at handle om børn og dyr og bøger. Det
havde han aldrig selv troet, det ville. Nu har han i mange år skrevet
om børnebøger (m.m.) forskellige steder: Aktuelt, Børn & Bøger, Politiken. Steffen holder mange foredrag om de nye bøger for børn og
unge på biblioteker og skoler. Han er til hunde og elsker at rejse. Han
er lige kommet hjem fra Slovakiet og Silkeborg. Steffen drømmer om
et liv med fred og ro. Men det har nok lange udsigter.
Han kan træffes på mail: Steffen.Larsen@pol.dk

BILLEDBØGER
Cirkel

Forlaget skriver:

De tre venner Cirkel, Trekant og Firkant skal lege skjul. Cirkel forklarer
reglerne. Der er faktisk kun én: Man
må ikke gå ind bag vandfaldet. Men
Trekant skal altid liiiige prøve ...

Billedbog - fra 3 år
af Mac Barnett
Illustreret af Jon Klassen
Faust: 46843975
Isbn: 9788771515343
Jensen & Dalgaard
48 sider
Udgivet medio 2019

Bello

Forlaget skriver:

Billedbog om Bello, der sidder i
kørestol. Han er led og ked af altid at
blive behandlet som et råddent æg,
som en handicappet. Så møder han
Ane, som egentlig er sur på ham, og
derfor behandler hun ham som et
helt normalt barn.

Billedbog - fra 5 år
af Mette Eike Neerlin
Illustreret af Otto Dickmeiss
Faust: 46227336
Isbn: 9788763860529
Høst & Søn
32 sider
Udgivet primo 2019

Mørkemusen

Forlaget skriver:

af Marianne Iben Hansen
Illustreret af Tea Bendix
Faust: 46413431
Isbn: 9788702272819
Gyldendal
32 sider
Udgivet primo 2019

Bag en sprække i panelet i et faldefærdigt hus kommer fem små mus til
verden. Mørkemusen er den sidste.
Mørkemusen er altid den sidste.
Også da den skal ud i den store
verden på egen hånd: Med de allermindste museskridt bevæger han
sig frem for det ene ben vil gerne og
det andet ben vil hjem.

Ud af det blå

Forlaget skriver:

Billedbog - fra 3 år

Billedbog - fra 3 år
af Rebecca Bach-Lauritsen
Illustreret af Anna Margrethe Kjærgaard
Faust: 47275784
Isbn: 9788771515688
Jensen & Dalgaard
90 sider
Udgivet ultimo 2019
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Betagende billedværk i sorte, hvide,
brune og blå nuancer.
Om en dreng der bor alene sammen
med en kaktus i et hus, hvor alt
ånder fred og ro, der er orden på sagerne og alt står i smukke, snorlige
rækker i haven. Indtil en kæmpestor,
brun bjørn dukker op, tilsyneladende
ud af det blå.

Steffen Larsen: Billedbøger, børnebøger, ungdomsbøger og tegneserier
Kødbensgravemaskinen, en strikket hue - og And
Billedbogsserie - Mis & Mus - fra 5 år
af Rasmus Bregnhøi
Illustreret af Rasmus Bregnhøi
Faust: 46328566
Isbn: 9788702255744
Gyldendal
48 sider
Udgivet primo 2019

Blomsten der elsker mig

Forlaget skriver:

Mis og Mus er to opfindervenner, der
bor sammen og bruger deres tid på
at opfinde virkelig nyttige og smarte
nye ting. I denne historie arbejder
de på deres nyeste opfindelse, en
fantastisk genial kødbensgravemaskine, da de får besøg af And.

Forlaget skriver:

De bor imellem de to spor. Der er biler på begge sider. Der er blomsten
som snakker, og planten, der en dag
får nok, river sine rødder op og går
ud i den store verden. Blomsten der
elsker mig er en poetisk og humoristisk fortælling om at drage ud og
finde vej hjem igen.

Billedbog - fra 5 år

af Hanne Kvist
Illustreret af Signe Parkins
Faust: 46960149
Isbn: 9788702274868
Gyldendal
32 sider
Udgivet medio 2019

Lille Pinds puttetid

Forlaget skriver:

Pindsvinet Lille Pind er den nyeste
figur fra den danske illustrator og
forfatter Elvira Fragolas hånd. Via
smukke og klassiske illustrationer
og en enkel tekst fortæller Elvira en
sød og varm fortælling, der egner sig
perfekt til godnatlæsning, når dagen
skal fordøjes.

Billedbog - fra 3 år

af Elvira Fragola
Illustreret af Elvira Fragola
Faust: 46436695
Isbn: 9788740654875
Turbine
48 sider
Udgivet medio 2019

BØRNEBØGER
Guldfisken Glimmer

Forlaget skriver:

Gysende sjov fortælling om
Guldfisken Glimmer, der må meget
igennem efter at være blevet skyllet
ud i toilettet. NU: Guldfisken Glimmer trækker kloakdækslet på plads
bag sig i tusmørket. Han smiler
bredere end det udhulede græskar,
der står i den nærmeste indkørsel på
villavejen...

Børnebog - fra 9 år

af Jesper Wung-Sung
Faust: 4701782
Isbn: 9788763862196
Høst & Søn
100 sider
Udgivet ultimo 2019

Ternet Ninja 2

Forlaget skriver:

Ternet Ninja er tilbage! Og denne
gang går turen til Thailand, hvor
den uheldige Aske sammen med
sin ternede ninja-ven genoptager
kampen for at få retfærdigheden til
at ske fyldest.

Børnebog

af Anders Matthesen
Faust: 46718208
Isbn: 9788763859646
Høst & Søn
272 sider
Udgivet medio 2019
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Steffen Larsen: Billedbøger, børnebøger, ungdomsbøger og tegneserier
Motorhjerte

Forlaget skriver:

Børnebogsserie - Den Rustne Verden 2 - fra 10 år
af Adam O.
Faust: 47303184
Isbn: 9788763864374
Høst & Søn
156 sider
Udgivet ultimo 2019

Walker & Dawns Berømte Postordrekatalog
Børnebog - fra 12 år

af Davide Morosinotto
Faust: 47220602
Isbn: 9788771513950
Jensen & Dalgaard
360 sider
Udgivet ultimo 2019

I en ikke så fjern fremtid må fire
søskende konfrontere både kamprobotter og kyniske voksne i jagten på
sandheden bag en verden af skrald
og fake news. Ramona, Bowie,
Peter og Lærke lægger planer hos
deres bedstefar i Sverige.

Forlaget skriver:

Louisiana 1904, livet i sumpene er
hårdt for de fattige.
En dag finder fire børn tre dollars i
en gammel tomatdåse.
De beslutter at bestille en revolver
fra Walker & Downs berømte postordrekatalog – men modtager i stedet
et lommeur. Defekt, endda.

DEN DÅRLIGE SMAG
Loppernes herre

Forlaget skriver:

af Dav Pilkey
Faust: 46621514
Isbn: 9788711901359
Carlsen
256 sider
Udgivet medio 2019

Pjevs får kedeligt besøg af ”Lopperne”, som er en flok bøller, der er
ude på at hævne sig over en tarvelig
ting, som Pjevs gjorde som lille. Og
deres mål er at gå efter Lille Pjevs.
Endnu engang må Pjevs stikke af fra
det (ikke specielt) godt bevogtede
fængsel for at redde sin klon.

Den hemmelige klunkeklan

Forlaget skriver:

Børnebogsserie - Hundemand 5 - fra 9 år

Børnebogsserie - Karmaboy 6 - fra 10 år
af Jacob Terp Riising
Faust: 47308011
Isbn: 9788711907375
Carlsen
144 sider
Udgivet ultimo 2019
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Hverken Niller eller nogen af de andre på Skovlunde Bytorv troede, at
den hemmelige klunkeklan fandtes i
virkeligheden. Men en dag modtager
Kopi Kaj en fin invitation, som viser
sig at være lidt af en fælde. Heldigvis er Karmaboy med og kontakter
borgmesteren, men er han nu også
til at stole på?

Steffen Larsen: Billedbøger, børnebøger, ungdomsbøger og tegneserier

UNGE
På den anden side

Forlaget skriver:

af diverse forfattere
Faust: 46471342
Isbn: 9788711908921
Carlsen
168 sider
Udgivet primo 2019

En novelleantologi til børn fra 10-13
år om ’forskellighed’ med bidrag fra
ti stærke danske forfattere:
Hanne Kvist, Mette Vedsø, Tomas
Lagermand Lundme, Ida-Marie
Rendtorff, Glenn Ringtved, Tobias
Bukkehave, Tina Sakura Bestle, Inez
Gavilanes og Søren Jessen.

Før vi forsvinder

Forlaget skriver:

Ungdomsnoveller - fra 12 år

af diverse forfattere
Faust: 46157761
Isbn: 9788793728172
Calibat
148 sider
Udgivet primo 2019

Hvad gør du, når verden ligger for
dine fødder, men det samtidig føles,
som om du kunne forsvinde hvert
øjeblik? Kan du tillade dig at fare
vild, når alle de andre mener, at du
bør følge en bestemt retning? Er det
perfekte Tinderbillede altafgørende
for din selvopfattelse?

Sommeren venter

Forlaget skriver:

Ungdomsnoveller - fra 13 år

14-årige Camille og hendes
fraskilte mor flytter ind hos morens
nye kæreste Peter og dennes søn
Oliver. Peter og Oliver bor i et stort
lækkert hus tæt ved stranden, med
swimmingpool og masser af plads.
Og Oliver har en utrolig sød og pæn
kæreste, Lina - der heldigvis lige
skal et år på udveksling i USA.

Ungdomsbog - fra 13 år
af Pia Konstantin Berg
Faust: 47286107
Isbn: 9788702280067
Gyldendal
176 sider
Udgivet ultimo 2019

Den dag vi døde

Forlaget skriver:

af Anja Hitz
Faust: 46552571
Isbn: 9788779166516
ABC Forlag
218 sider
Udgivet medio 2019

Tre unge på en efterskole et sted i
Danmark. Der er et før, hvor livet er,
som efterskoleliv skal være. Med
grænser, der skal overskrides. Med
vild forelskelse, længsel efter de
første seksuelle erfaringer og en lidt
for våd nytårsfest derhjemme.
Og så er der et efter …

Hvad ingen ved

Forlaget skriver:

Ungdomsroman - fra 14 år

To brødre i et hus fuld af hemmeligheder.
Imse går i 7. klasse på en skole,
hvor de fleste enten mobber eller
ignorerer ham. Han elsker at se
dokumentarfilm og læse bøger om
filosofi - en interesse, han deler med
sin far, som han savner mere end
noget andet.

Ungdomsroman - fra 13 år
af Anne Cathrine Bomann
Faust: 46106571
Isbn: 9788702273403
Gyldendal
258 sider
Udgivet primo 2019
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Steffen Larsen: Billedbøger, børnebøger, ungdomsbøger og tegneserier
Prank

Forlaget skriver:

af Lise Bidstrup
Faust: 47073464
Isbn: 9788763861694
Høst & Søn
234 sider
Udgivet ultimo 2019

Jeps og hans venner ser frem til
dovne uger og den fælles tur til et
sommerhus i Frankrig, den ultimative afslutning på tiden i folkeskolen.
Det, der starter i det små med en
prank, lidt drilleri af en tidligere lærer, ender med en prank med tragisk
udgang.

Frihjul

Forlaget skriver:

Ungdomsroman - fra 13 år

af Annette Bjørg
Faust: 46124847
Isbn: 9788763859738
Høst & Søn
144 sider
Udgivet primo 2019

Hun må ikke, men hun gør det, for
bag rattet er det Nadia, som bestemmer. Frihjul er en roman om at tage
på opdagelse – både på landevejen
og i sig selv. Og finde sin egen vej.
Romanen indgår i Zoom-serien med
stærke, korte realistiske bøger til
unge (11-15 år).

De uledsagedes bog

Forlaget skriver:

Ungdomsroman - fra 14 år

Ti uledsagede flygtningebørns egne
beretninger om flugten fra hjemlandet og op gennem Europa – for
nogen blev det en flugt væk fra krig
mod fred og familiesammenføring,
for andre blev det til afslag og et liv
under jorden i bl.a. Italien.

Beretninger - for alle aldre
af Michael Graversen
og Mads Nygaard
Faust: 47188695
Isbn: 9788771514957
Jensen & Dalgaard
156 sider
Udgivet ultimo 2019

GIRL POWER?
On The Come Up

Forlaget skriver:

16-årige Bri er fast besluttet på at
blive en af tidens allerstørste rappere.
Eller i det mindste vinde sit første
rap-battle. Som datter af en legendarisk undergrundsrapper, der døde
lige før sit store gennembrud, har hun
et par store sko at fylde ud. Men det
er svært at k omme fri af ghettoen og
opnå respekt og succes...

Ungdomsroman - fra 13 år
af Angie Thomas
Faust: 46196767
Isbn: 9788711900055
CarlsenPuls
404 sider
Udgivet primo 2019

Tag gaden tilbage

Forlaget skriver:

Endelig er Polly blevet en del af den
populære klike. Men efter en særligt
vild bytur er intet længere som før,
og snart dukker billeder af Polly
og en fyr fra festen op på nettet …
”Jeg var egentlig allerede stået af i
Hjørring og på vej hen mod Caros
hus, da min telefon bippede i lommen. Change of plans...

Ungdomsroman - fra 14 år
af Sanne Munk Jensen
& Sarah Engell
Faust: 46054636
Isbn: 9788702262957
Gyldendal
250 sider
Udgivet primo 2019
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Steffen Larsen: Billedbøger, børnebøger, ungdomsbøger og tegneserier
Papirbryllup

Forlaget skriver:

Mennesker har brug for mennesker,
var der engang en skolelæge, der
sagde i en ungdomsserie, som Pil
og jeg så sammen. Jeg har ikke
brug for mennesker, jeg har kun
brug for Pil. Pil og Mia er studerende
og bor sammen i Pils lejlighed. De
sover i samme seng uden at gå i
seng med hinanden...

Ungdomsroman
af Laura Ringo
Faust: 46006216
Isbn: 9788702272857
Gyldendal
180 sider
Udgivet primo 2019

Og så drukner jeg ...

Forlaget skriver:

Hvis ikke du præsterer perfekt, er
du en taber! Sådan tænker den
18-årige Josephine, der forsøger at
være ligeså perfekt og dygtig som
sine venner. Hun har lagt en plan
for sit liv. Hun har valgt en fornuftig
uddannelse, den rigtige kæreste og
den korrekte diæt. Det er godt, og
det er perfekt. Men...

Ungdomsroman

af Ditte Wiese
Faust: 46607236
Isbn: 9788711903339
CarlsenPuls
344 sider
Udgivet medio 2019

Når hjertet er en elpisker

Forlaget skriver:

Når hjertet er en elpisker er en
hjertevarm og filmisk roman om fire
forskellige mennesker i en trappeopgang, der rykker tæt sammen, da
livet føles overvældende. Halvvejs
gennem 1. g. falder Pi om på gulvet
midt i engelsktimen. Hun har længe
følt sig utilpas og presset og må nu
sygemeldes på ubestemt tid...

Ungdomsroman

af Mette Vedsø
Faust: 47092345
Isbn: 9788763863575
Høst & Søn
152 sider
Udgivet ultimo 2019

I’m every woman

Forlaget skriver:

Hvordan han kvinderne haft det op
gennem historien? Hvem er verdens
værste boyfriend? Kan kernefamilieprojektet lykkes? Disse og mange
andre emner kommer frem i lyset
her...

Graphic novel

af Liv Strömquist
Faust: 46257073
Isbn: 9788770857208
Cobolt
120 sider
Udgivet primo 2019

NORDIC NOIR
Pigen der ledte efter sin skygge
Billedbog uden tekst - fra 5 år
af Inger-Lise Kristoffersen
Faust: 46552458
Isbn: 9788797080252
Forlaget Uro
42 sider
Udgivet medio 2019
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Forlaget skriver:

Pigen skal til at sove og leger med
sin kattedukke. Alt er godt, bortset
fra at hendes skygge føler sig overset. Da pigen sover, lister skyggen
ud af sengen og stikker af. Heldigvis
ser pigen det. Hun står op og følger
efter sin skygge som fører hende ud
på en magisk rejse til Skyggeøen.

Steffen Larsen: Billedbøger, børnebøger, ungdomsbøger og tegneserier
Sortesø

Forlaget skriver:

Det er ikke alle, der arver det halve
kongerige, når fortællingen er slut.
Men de magtesløse er ikke glemt.
Hvis du kigger efter, finder du deres
aftryk på historien - i naturen, i skoven og med ravnens flugt over den
dybe, sorte sø.
De underkuede er også en fortælling
værd.

Noveller - fra 14 år
af Morten Dürr
Faust: 46898516
Isbn: 9788792789570
Forlaget Plot
150 sider
Udgivet medio 2019

Hun som roede mod regnbuen

Forlaget skriver:

Den sekstenårige Argantael har besluttet sig for at rive sit liv i stykker.
En for en river hun siderne ud af sin
dagbog og lader dem blæse væk i
vinden og forsvinde. Derefter tager
hun sin kærestes båd og ror så langt
ud på havet, at hun er sikker på, at
hun aldrig vil kunne nå ind til land
igen.

Ungdomsroman

af Rakel Helmsdal
Faust: 47382343
Isbn: 9788793521063
Forlaget Torgard
152 sider
Udgivet ultimo 2019

Du kan få nogle bank

Forlaget skriver:

Mød Herman. Ham med sårskorper
på knoerne. Og som nægter at sige
undskyld.
Mød Silje. Hende med en helt speciel navneliste.
Er det ikke på tide, at nogen tager
tingene i egne hænder?

Ungdomsroman

af Arne Svingen
Faust: 46873904
Isbn: 9788779166707
ABC Forlag
186 sider
Udgivet medio 2019

FANTASIENS GRYDERET
Livets blod

Forlaget skriver:

En Ravnenes hvisken-fortælling - fra 14 år
af Malene Sølvsten
Faust: 47215366
Isbn: 9788702290899
Gyldendal
220 sider
Udgivet ultimo 2019

Forbund

Elias er både en forræder og en
forfører, og først og fremmest gør
han aldrig noget uden at få betaling.
Men det er ikke tilfældigheder, der
har gjort ham til den kyniker, han er.
Elias begik engang en skæbnesvanger fejl, som lagde hans liv i ruiner
og kastede ham ud i en århundredelang kamp for at få det tilbage...

Forlaget skriver:

Forbund er sidste bog i Cecilie
Ekens sci-fantasy-trilogi om Karanagalaksen. Her fletter et kor af
stemmer sig sammen i en storslået
historie om styrke og sårbarhed, tillid
og svigt, krig og kærlighed på trods.
Første bog i serien er nomineret til
dette års Nordisk Råds Litteraturpris
for børne- og ungdomsbøger.

Karanagalaksen Log III - fra 13 år
af Cecilie Eken
Faust: 47286085
Isbn: 9788763857840
Høst & Søn
438 sider
Udgivet ultimo 2019
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Steffen Larsen: Billedbøger, børnebøger, ungdomsbøger og tegneserier
Ildstorm

Forlaget skriver:

I stormen af ild skal prøven stå.Vil
kærlighed sejre eller riget forgå?
I nord forbereder adelshusene sig på
krig, og mod syd samler sultanen sine
tropper for at gå efter magten i kongestaden. På Stormenborg drømmer
Skyriel sig langt væk. Hun føler sig
fanget mellem familiens og Alainons
planer, men hvad vil hun selv?

Ovanienprofetierne #3 - fra 12 år
af Lene Dybdahl
Faust: 46972686
Isbn: 9788758830643
Tellerup
469 sider
Udgivet ultimo 2019

Kvadrantiderne

Forlaget skriver:

Det er fucking nederen at blive ædt.
At dø i drømme, uden at kunne
gøre noget som helst. Men det
allerværste?At være skyld i at en
anden person dør. Hver eneste
nat, igen og igen. Og måske også i
virkeligheden.

Spektrum #4 - fra 12 år
af Nanna Foss
Faust: 47272416
Isbn: 9788758831060
Tellerup
698 sider
Udgivet ultimo 2019

APROPOS GRØNLAND
Ivalu

Forlaget skriver:

af Morten Dürr
Illustreret af Lars Horneman
Faust: 47018145
Isbn: 9788770857727
Cobolt
128 sider
Udgivet ultimo 2019

Pipaluk bor i en grønlandsk bygd
med sin far og søster. Familien er i
opløsning, faren drikker og storesøster Ivalu er forsvundet.
Ligesom i første bind, ’Zenobia’, er
der tale om en tegneserie for større
børn og voksne, der handler om det,
man helst ikke vil tale om. ’Ivalu’
handler om incest og selvmord.

To års karantæne

Forlaget skriver:

Graphic novel - 2. bind - fra 13 år

Bjarne flytter med sin far til Grønland
i 70’erne, hvor de skal bo i to år. Han
skal nu navigere i en kultur og natur
der er markant anderledes og barsk
end han er vant til.

Ungdomsroman

af John Søndergaard Andersen
Faust: 47143039
Isbn: 9788775289561
Forfatterforlaget Attika
320 sider
Udgivet ultimo 2019
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Steffen Larsen: Billedbøger, børnebøger, ungdomsbøger og tegneserier

DET FAGLIGE
Hvad er et æg?

Forlaget skriver:

Dyk ned i Johan Olsens inspirerende,
naturvidenskabelige fortællinger om
de ting, vi omgiver os med til daglig.
Han stiller i sin nye bog skarpt på
nogle af de helt almindelige ting, vi
kender fra hverdagen. Ting, vi ser så
tit, at vi måske helt har glemt at undre
os over, hvor de kommer fra, eller
hvorfor de ser ud, som de gør.

Videnskab i hverdagen - 50 - fra 11 år
af Johan Olsen
Faust: 47130565
Isbn: 9788740052190
Politikens Forlag
160 sider
Udgivet ultimo 2019

Lad os redde verden

Forlaget skriver:

af Isabel Thomas
Faust: 46670019
Isbn: 9788711911174
Carlsen
216 sider
Udgivet medio 2019

Bogen er fuld af facts , og den forklarer på en underholdende måde,
hvordan vi kan reducere vores
forbrug af plastic, undgå madspild,
sortere og minimere mængdenn af
affald, bruge mindre vand, mindske
vores klimaaftryk og begrænse CO2udledning.

Verdens vildeste børn

Forlaget skriver:

50.1 - fra 8 år

Som dreng fik Messi at vide, at
han aldrig kom til at spille fodbold.
Greta Thunberg fik børn over hele
verden til at pjække fra skole og
demnostrere for klimaet, og Mozart
komponerede symfonier som barn,
vi stadig hører i dag.

99.1 - fra 8 år

af David Pepe Birch
Faust: 46764617
Isbn: 9788711698228
Carlsen
128 sider
Udgivet medio 2019

Sigurd fortæller om genforeningen
Fra 6 år

af Sigurd Barrett
Illustreret af Jørgen Eivind Hansen
Faust: 47265215
Isbn: 9788740052206
Politikens Forlag
208 sider + 1 cd
Udgivet ultimo 2019
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Forlaget skriver:

Sigurd Barrett markerer 100-året for
Genforeningen. Det er en historie
om krig og kærlighed, om magt og
store følelser. For når det handler
om, hvor vi hører til og hvilket sprog,
vi skal tale, så handler det om vores
identitet, og den vil alle mennesker
gerne selv være med til at bestemme.

Steffen Larsen: Billedbøger, børnebøger, ungdomsbøger og tegneserier

KLASSIKEREN
Paw

Forlaget skriver:

Den danske sømand Lars Bo stikker
af ved Surinamflodens bred og
møder den smukke indianerkvinde
Pawa. Sammen slår de sig ned i
junglen og får drengen Paw. Men
en dag træffes Pawa af en fjendtlig
stammes giftige pile og dør.

Fra 10 år
af Torry Gredsted
Faust: 47076943
Isbn: 9788771761238
Forlaget Fahrenheit
464 sider
Udgivet ultimo 2019

TEGNESERIER OG GRAFISKE ROMANER
Drengen med sølvhjelmen

Forlaget skriver:

Moderne børnebogsklassiker - fra 11 år
af Hanne Kvist
Illustreret af Rasmus Meisler
Faust: 47374367
Isbn: 9788763859165
Høst & Søn
40 sider
Udgivet ultimo 2019

Valhalla i nye hænder

Jon har en meget speciel lillesøster.
Hun er født med vinger, og ingen vil
have hende, som hun er. Undtagen
Jon. Han kæmper for at redde
hende og for retten til at være anderledes. Det er for alvor - en kamp på
liv og død.

Forlaget skriver:

Redaktører: Pia Christensen
& Carsten Søndergaard
Faust: 47188563
Isbn: 9788711904374
Carlsen
96 sider
Udgivet ultimo 2019

Den store tegneserieklassiker
Valhalla fylder 40 år i 2019, og det
fejres af en lang række tegneserieskabere i et overflødighedshorn af
en jubilæumsbog. Odin, Thor, Loke,
Tjalfe, Røskva, Quark og alle de
andre elskede figurer i et Asgård,
et Midgård og et Udgård, som man
aldrig har set dem før!

Anne Franks Dagbog

Forlaget skriver:

Fra 10 år

ANNE FRANKS DAGBOG er et af
de stærkeste vidnesbyrd om jødeforfølgelserne under 2. verdenskrig.
Det er fortællingen om den purunge,
jødiske pige, der må gå under jorden
i Amsterdam i 1942 for at undgå
nazisternes udrensning.

99.4, Frank, Anne - fra 13 år
af Anne Frank
Faust: 47059461
Isbn: 9788711904770
Lindhardt og Ringhof
160 sider
Udgivet ultimo 2019

_ 13 _

Steffen Larsen: Billedbøger, børnebøger, ungdomsbøger og tegneserier

ÅRBOGEN
Børnenes rekordbog 2020

Forlaget skriver:

Årets udgave af Børnenes rekordbog indeholder over 400 helt nye
danske rekorder og skøre påfund i
børnehøjde og er fyldt med fotografier og QR-koder til videoklip.

03.9

af Mikael Brøgger
Faust: 47229294
Isbn: 9788711907139
Carlsen
196 sider
Udgivet ultimo 2019
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Liselotte Wiemer: Dansk og nordisk skønlitteratur
Liselotte Wiemer er cand.phil, anmelder og foredragsholder i
hele landet. Og så er hun præst. Hun brænder for litteraturen,
fordi den gør os nysgerrige, usikre, glade, (lidt) klogere og
(meget) større! Liselotte holder foredrag om så vidt forskellige
emner som: Knausgård, Martin Luther King, Astrid Lindgren og
selve lykken!
Hun kan træffes på mail: liselotte.wiemer@hotmail.com
Hvad er et menneske?

Forlaget skriver:

Hvad vil det sige at være menneske? Svend Brinkmann giver svar
på dette spørgsmål ved at fortælle
historien om den unge, introverte
Andreas, der tager på dannelsesrejse gennem Europa. På sin rejse
bliver drengen klogere på, hvad
mennesket er for et væsen – både
på godt og ondt.

En filosofisk dannelsesrejse
af Svend Brinkmann
Faust: 46862589
Isbn: 9788702265255
Gyldendal
275 sider
Udgivet medio 2019

DNA ELLER MULTIKULTI?
Ophav

Forlaget skriver:

af Eva Tind
Faust: 46381173
Isbn: 9788702281392
Gyldendal
291 sider
Udgivet primo 2019

Da 18-årige Sui flytter hjemmefra,
bliver Kai, der har opfostret hende
alene, ramt af en livskrise. Kais
koreanske far forlod ham, da han
var barn, og han identificerer sig
hverken med sine koreanske rødder
eller med sine evner til at helbrede
andre ved håndspålæggelse.

Til min søster

Forlaget skriver:

Roman

af Dy Plambeck
Faust: 46553772
Isbn: 9788702278262
Gyldendal
284 sider
Udgivet medio 2019

Til min søster er en roman om
søstrene Aya og Andrea. Aya føder
en datter, Nola, efter at faren har
forladt hende. Andrea forlader sin
voldelige kæreste. I sit arbejde som
historiker kommer Aya på sporet af
J.P. Jacobsens ungdomskæreste
Anna Michelsen.

Mit barn

Forlaget skriver:

Roman

Mit barn er vanvid og hverdag,
sødme og raseri. Et smukt og grumt
digt om moderskabets mørke; om
træthedens monstrøsitet, om utætte
kroppe og stille vold. Om skrøbelige
amninger og sultens dæmoni. Om
i moderskabet at blive et ekko af
sin egen mor, genkende hende i sig
selv...

Langdigt

af Cecilie Lind
Faust: 47010063
Isbn: 9788702288957
Gyldendal
136 sider
Udgivet ultimo 2019
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Liselotte Wiemer: Dansk og nordisk skønlitteratur
En rigtig kærlighed

Forlaget skriver:

To mænd forelsker sig hudløst og
voldsomt en sommer, hvor solen skinner hele tiden. De etablerer sig som
par i en flot lejlighed, de anskaffer sig
en kat, for det har alle de andre par –
dem med børn, sommerhus, bil – og
de går ofte i Zoologisk Have, hvor de
skiftes til at bestemme, hvilket dyr de
skal kigge mest på.

Roman

af Tomas Lagermand Lundme
Faust: 46786335
Isbn: 9788740055030
Politikens Forlag
240 sider
Udgivet medio 2019

Miss Island

Forlaget skriver:

Roman

af Auður Ava Ólafsdóttir
Oversat fra islandsk af Erik Skyum-Nielsen
Faust: 47255759
Isbn: 9788793629790
Batzer & CO
280 sider
Udgivet ultimo 2019

Året er 1963. Hekla er en ung kvinde
opkaldt efter den berømte vulkan
og vokser op i Dalir, et isoleret
fiskersamfund ude på landet. En dag
bryder hun op, pakker sine få ejendele og en Remingtonskrivemaskine
og tager hun afsted mod Reykjavik
med en drøm om at blive forfatter.

VI ER IKKE PERFEKTE
Det bliver ikke væk

Forlaget skriver:

DET BLIVER IKKE VÆK er en
samling vilde og vrisne, desperate,
humoristiske og veloplagte digte om
at blive gammel og træt, om at få
sorte huller i hukommelsen, om at
undres og forarges, blive væltet omkuld af vestenvinden og miste grebet
og ævred og inspirationen.

Digte

af Jørgen Leth
Faust: 46470346
Isbn: 9788702282313
Gyldendal
57 sider
Udgivet primo 2019

ER JEG BARE EN ROLLE?
Lærerindens sang

Forlaget skriver:

Lotte Bøk er en engageret underviser i dramatik på Kunsthøjskolen
i Oslo og underviser blandt andet
i Bertolt Brechts dramatik. En dag
spørger afgangseleven Tage Bast
om lov til at lave en film af undervisningen hos nogle udvalgte undervisere, men også af livet uden for
skolen.

Roman

af Vigdis Hjorth
Oversat fra norsk af Karen Fastrup
Faust: 46601971
Isbn: 9788740652741
Turbine
218 sider
Udgivet medio 2019
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Liselotte Wiemer: Dansk og nordisk skønlitteratur
Rosenreglen

Forlaget skriver:

I Liv Nimand Duvås roman Rosenreglen flytter en kvinde ind i et nyopstartet kollektiv ved en skov. Hun
har et halvt år til at lave en udstilling
og har brug for arbejdsro. Men i takt
med, at hun forsvinder ind i arbejdet
med udstillingen, begynder underlige
ting at ske i huset og i skoven.

Roman

af Liv Nimand Duvå
Faust: 47179009
Isbn: 9788702288865
Gyldendal
272 sider
Udgivet ultimo 2019

HEN IMOD – VÆK FRA
Africana

Forlaget skriver:

Rebecca og Thomas har lige mødt
hinanden og rejser sammen til Etiopien, hvor hun skal på opgave som
radiodokumentarist for Radio24syv.
Rebecca har rødder på kontinentet,
hendes far er fra Ghana. Thomas
føler sig rodløs, længes efter at lade
sig omslutte af det fremmede, det
mangfoldige.

Rejseroman
af Thomas Boberg
Faust: 46182367
Isbn: 9788702255515
Gyldendal
440 sider
Udgivet primo 2019

PÅ DEN YDERSTE KANT…
Kærlighedens Antarktis

Forlaget skriver:

af Sara Stridsberg
Oversat fra svensk af Ellen Boen
Faust: 46259289
Isbn: 9788793661301
Grif
320 sider
Udgivet primo 2019

I Kærlighedens Antarktis får den
døde kvinde en stemme. Romanen
handler om den unge narkoluder,
Inni, og begynder med det bestialske
mord på hende. I fortættede erindringsfragmenter fortæller Inni sin
historie, der er fuld af smerte, men
også rummer lysende momenter af
kærlighed og ømhed.

Bæst

Forlaget skriver:

Roman

Ingen ved, hvor lille Leon har sine
muskler fra. Men hans mor ved om
nogen, hvor svært han har ved at
styre dem. Især når han vil kæle. Og
Leon vil virkelig gerne kæle. Mens
Danica bakser med sin søn, kæmper
Mirko med sine forbudte følelser.
Han er endnu kun en dreng, da han
forelsker sig brændende i Danica.

Roman
af Ane Riel
Faust: 47112435
Isbn: 9788711914038
Lindhardt og Ringhof
384 sider
Udgivet ultimo 2019
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Liselotte Wiemer: Dansk og nordisk skønlitteratur
En lykkelig slutning

Forlaget skriver:

Nicolas er bedemand, ligesom
sin mor Lone Helle, og sin morfar,
Christian 5. Nicolas nedstammer i lige
linje fra syv generationer af bedemænd. Nu har han fået et problem.
Lig er begyndt at tiltale ham på en ny
måde. I et forsøg på at forstå sig selv
og sine egne skyggesider begynder
han at optrevle familiens historie.

Roman

af Maren Uthaug
Faust: 47239893
Isbn: 9788711904039
Lindhardt og Ringhof
368 sider
Udgivet ultimo 2019

Enden på tragedie

Forlaget skriver:

Aarhus i nær fremtid: Evighedsstudenten Jonatan Tidebon kæmper
med sit speciale, som bliver fem sider kortere, hver gang han arbejder
med det. I al hemmelighed drømmer
han om at blive forfatter, men han
mangler evnen til at sætte sig i andres sted, og hans første novelleforsøg er desperat og ufuldkomment.

Roman

af Svend Åge Madsen
Faust: 47267846
Isbn: 9788702281330
Gyldendal
400 sider
Udgivet ultimo 2019

Septologien I - Det andet navn

Forlaget skriver:

af Jon Fosse
Oversat fra nynorsk af Jannie Jensen og Arild Batzer
Faust: 47325455
Isbn: 9788793629806
BATZER & CO
275 sider
Udgivet ultimo 2019

Hovedpersonen og fortælleren Asle
er maler, enkemand og bor i Dylgja,
i huset hvor han plejede at bo sammen med sin kone Ales. Nu bor
han alene og hans eneste venner
er hans nabo Åsleik, en ungkarl og
fiskerbonde, og Beyer, en galleriejer
der bor i Bjørgvin. I Bjørgvin bor en
anden Asle, som også er maler.

Septologien II - Det andet navn

Forlaget skriver:

Roman

af Jon Fosse
Oversat fra nynorsk af Jannie Jensen og Arild Batzer
Faust: 47325463
Isbn: 9788793629851
BATZER & CO
128 sider
Udgivet ultimo 2019

Hovedpersonen og fortælleren, Asle,
er maler, enkemand og bosiddende
i et hus i Dylgja hvor han tidligere
boede sammen med sin kone Ales.
Nu bor han alene og hans eneste
venner er naboen Åsleik, en ungkarl
og fiskerbonde, og Beyer, en galleriejer der bor i Bjørgvin et par timers
kørsel syd for Dylgja.

De døde fylder dagene med en smag af mønter

Forlaget skriver:

Roman

Roman

af Carsten Müller Nielsen
Faust: 46943325
Isbn: 9788771515749
Jensen & Dalgaard
176 sider
Udgivet medio 2019
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Han betaler hende for en hel nat.
Hun skal blot lytte på hans historie
– intet andet. Han vil fortælle om
Tjernobyl, om ulykken, men enetalen
bliver til en samtale om drømme
drømt i gruset fra en smuldret stormagt, med støvet fra et eksploderet
atomkraftværk i lungerne.

Liselotte Wiemer: Dansk og nordisk skønlitteratur

BILLEDFORTÆLLINGER
Jammers Minde

Forlaget skriver:

af Allan van Hansen
Faust: 46289773
Isbn: 9788799888887
Forlaget Arabesk
200 sider
Udgivet primo 2019

Jammers Minde står på Kulturministeriets Kulturkanon over de tolv
vigtigste værker i dansk litteratur.
Det er ikke alene det første danske
erindringsværk, men også et værk
af høj litterær værdi, som fortjener
at blive genformidlet til en bredere
læserskare.

Du er her ikke

Forlaget skriver:

En grafisk roman

Alle-aldres farve-illustreret fortælling af ny rising star blandt danske
illustratorer: Du er her ikke er en
autofiktiv historie om at savne én,
man er dybt forbundet med.

Grafic novel

af Mette Bystrup
Faust: 47372097
Isbn: 9788771515138
Jensen & Dalgaard
90 sider
Udgivet ultimo 2019

SOCIAL ARV ELLER TABTE DRØMME
Sku’ det være en anden gang

Forlaget skriver:

Sydbank Herning holder sin årlige
julefrokost. I banken arbejder Maria
som kasserer. Hun er single, barnløs
og har et forhold til sin gifte chef, og
intet af det stemmer overens med
det voksenliv, hun havde forestillet
sig.

En arbejdspladsroman
af Sarah Skyt Persson
Faust: 46757017
Isbn: 9788711910788
Lindhardt og Ringhof
200 sider
Udgivet medio 2019

Tyverier

Forlaget skriver:

Noveller

Femten noveller om hemmeligheder,
ensomhed og store forhåbninger.

af Thomas Korsgaard
Faust: 47020638
Isbn: 9788711900321
Lindhardt og Ringhof
140 sider
Udgivet medio 2019

Ikke mindst handler fortællingerne
om at stjæle ting og sager - og liste
hemmeligheder ud af folk - uden at
det nogensinde bliver opdaget.
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Liselotte Wiemer: Dansk og nordisk skønlitteratur
Frank vender hjem

Forlaget skriver:

af Kristian Bang Foss
Faust: 46944569
Isbn: 9788702281316
Gyldendal
380 sider
Udgivet medio 2019

Frank er vokset op i Hvidovre,
moren var kontordame og faren den
sørgelige skikkelse Rock Tage, som
hver aften tog ind til Strøget med
sin guitar for at få kylet mønter efter
sig. Her levede han og døde – en
hemmelighed, som Frank stadig
bærer på.

Antityskland

Forlaget skriver:

Roman

Romanen foregår i Berlin og tager
udgangspunkt i en konflikt mellem Aaron, en amerikansk-jødisk,
homoseksuel boghandler, og det
venstreorienterede café-kollektiv, der
er er hans nabo.

Roman

af Nikolaj Tange Lange
Faust: 47192676
Isbn: 9788793658363
Gladiator
269 sider
Udgivet ultimio 2019

Yahya Hassan 2

Forlaget skriver:

Yahya Hassan 2 er en ny og stærkt
personlig digtsamling fra Yahya
Hassan. I 59 digte fortæller Yahya
Hassan sin historie, fra han er 18 år,
debuterende forfatter og ”præmieperker” med politibeskyttelse, til
han bliver jaget vildt, voldsmand,
fængslet, indlagt, ”psykoseperker”
og uden et sted at være.

Digte

af Yahya Hassan
Faust: 47366585
Isbn: 9788702265866
FORLAG
114 sider
Udgivet ultimo 2019

Skyggedanseren - 2. del af: Dødevaskeren

Forlaget skriver:

af Sara Omar
Faust: 47385555
Isbn: 9788740052312
Politikens Forlag
416 sider
Udgivet ultimo 2019

KURDISTAN, 1994. Bedsteforældrene Gawhar og Darwésh kæmper for
at give Frmesk livsglæden tilbage.
Gawhar søger tilflugt i sin tro og
sender Frmesk til koranundervisning
i byens Store Moské, hvor Frmesks
onkel Muhammad er imam, uden at
ane, hvad der venter hende.

Byens spor 3 - Skyggebogen

Forlaget skriver:

Roman

Det er blevet 1968, og der er opbrud
og værdiskred på alle fronter. Majs
datter, Stine, er blevet student og
læser som den første i familien på
universitetet. Jostein er stadig forretningsmand, nu handler han med
chokolade og ser også sådan ud.

3. bind af trilogi

af Lars Saabye Christensen
Oversat fra norsk af Ellen Boen
Faust: 47111536
Isbn: 9788793661455
Grif
540 sider
Udgivet ultimo 2019
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Liselotte Wiemer: Dansk og nordisk skønlitteratur

BOMSTÆRKE / PAPIRTYNDE
Agnes Henningsens erindringer
Bind 1: Let gang på jorden
& Letsindighedens gave

Forlaget skriver:
Selvbiografisk skildring af barndommen på
de store slægtsgårde før århundredskiftet,
gennem kærlighedens omskiftelser, frem til
kunstnerlivet i København i de første ti år af
1900-tallet.

Med efterord af Pia Juul
af Agnes Henningsen
Faust: 45935477
Isbn: 9788702272352
Gyldendal
540 sider
Udgivet ultimo 2018

Bind 2: Byen erobret
& Kærlighedssynder

Forlaget skriver:
Byen erobret: Erindringer fra årene 1895 til
1901 om Agnes Henningsens (1868-1962)
fattige kår efter det første ægteskabs forlis,
hendes møde med tidens litterære navne og
udgivelsen af hendes første bøger Kærlighedssynder: Erindringer fra årene 1902 til
1910 om rejser til bl.a. Spanien og Nordafrika, et kærlighedseventyr i Paris og et besøg i
kunstnerkolonien på Skagen.

Med efterord af Suzanne Brøgger
af Agnes Henningsen
Faust: 46402189
Isbn: 9788702278422
Gyldendal
484 sider
Udgivet primo 2019

Bind 3: Dødsfjende – hjertenskær
& Jeg er levemand
Med efterord af Mette Fugl
af Agnes Henningsen
Faust: 47265495
Isbn: 9788702283440
Gyldendal
504 sider
Udgivet ultimo 2019

Løg trækker tårer

Forlaget skriver:
Dødsfjende - hjertenskær: Erindringer fra
århundredskiftet om kærlighedens forviklinger mellem to alt for forskellige mennesker
Jeg er levemand: Erindringer fra årene 1906
til 1911 - om hendes succes som skuespilforfatter og indtryk fra hendes møder med bl.
a. Martinius Nielsen, Anna Larssen, Herman
Bang, Carl Ewald og Simon Koch.

Forlaget skriver:

Den dag Wendy fylder 74, har hun
fået nok. Manden har glemt hendes
fødselsdag, ingen blomster, ingen
fødselsdagskort, hun skræller løg,
de trækker tårer, emhætten larmer,
så hun ikke kan høre radioen,
hendes e-Boks er lukket, og hun
beslutter at gå sin vej.

Roman

af Dorrit Willumsen
Faust: 46835417
Isbn: 9788702285697
Gyldendal
173 sider
Udgivet medio 2019
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Liselotte Wiemer: Dansk og nordisk skønlitteratur
Bjergsted drømme

Forlaget skriver:

Romanen er en selvstændig fortælling om Ane, der mødte sin store
kærlighed Bob, lod familien bag sig
og flyttede med ham til USA, hvor de
sammen levede, indtil han pludselig
døde. I Bjergsted drømme er Ane
vendt hjem til Danmark. Hun er kun
lige kommet sig efter sorgen over sin
store kærlighed...

Roman

af Jane Aamund
Faust: 47110416
Isbn: 9788770361347
People’sPress
350 sider
Udgivet ultimo 2019

UDEN FOR NUMMER
Digte

Forlaget skriver:

Digte er eksplosivt solid, forbløffende, frisk, billedrig, selvbiografisk,
umiskendelig grotriansk og helt
igennem vidunderlig.

af Simon Grotrian
Herman & Frudi
78 sider
Udgivet 2019

LIVET ER ET UNDER
Åleevangeliet

Forlaget skriver:

Historien om verdens mest gådefulde fisk 58.6
af Patrik Svensson
Oversat fra svensk af Søren Vinterberg
Faust: 46867394
Isbn: 9788712059219
Gads Forlag
268 sider
Udgivet medio 2019
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Hvor meget kan man vide om en ål?
Eller om et menneske?
Åleevangeliet er en bog om verdens
mest gådefulde fisk. I dag er store
dele af ålens liv stadig et mysterium.
En fisk, som Aristoteles, Sigmund
Freud og mange andre forgæves
har forsøgt at forstå. I dag er ålen på
listen over truede dyr.

Carsten Berthelsen: Oversat skønlitteratur
Carsten Berthelsen er foredragsholder, forfatter, oversætter og forlagskonsulent med en brændende kærlighed til populærkultur, kulturhistorie,
stor musik og litteratur, blændende billeder – og øl! Han har skrevet 10
bøger om denne væske, senest: Julens Øl (2018) og holder mere end 100
foredrag pr. år om bl.a. dette emne. Er æresmedlem af Danske Ølentusiaster 2007 og blev hædret med en ridderorden i 2015 af den belgiske
konge. Carsten Berthelsen er parat til allehånde opgaver - undtagen
havearbejde. Vin- og ølkældre ryddes fra dag til dag.
E-mail: ordogtale@mail.dk - www.carstenberthelsen.dk

KÆRLIGHED MED MERE
De forsvundne roser

Forlaget skriver:

Året er 1914, og verden har stået på
tærsklen til krig så mange gange,
at det ikke fylder det store for Eliza
Ferriday. Hun er spændt på en nært
forestående rejse fra New York til
Sankt Petersborg i selskab med
Sofya Streshnayva, som er kusine af
Romanov-familien.

Roman oversat fra engelsk
af Martha Hall Kelly
Oversat af Kirsten Heltner
Faust: 46658671
Isbn: 9788740054033
Hr. Ferdinand
496 sider
Udgivet medio 2019

Alle blomsterne i Paris

Forlaget skriver:

To kvinder er adskilt af tiden men
forbundet via tragiske livshistorier
- og byen Paris. Alle blomsterne i
Paris er en forførende roman med
to tidsspor til dig, der var vild med
Sarahs nøgle, Nattergalen og Hotellet ved Skyggesøen.

Roman oversat fra engelsk
af Sarah Jio
Oversat af Lærke Pade
Faust: 47342856
Isbn: 9788712059509
Gads Forlag
368 sider
Udgivet ultimo 2019

Dage i Cape May

Forlaget skriver:

Cape May, New Jersey, 1957. Det
unge, nygifte par Henry og Effie er
på bryllupsrejse på det populære
feriested udenfor sæsonen og ser
frem til uforstyrret tid med hinanden.
Det går ikke helt som forventet,
og ret hurtigt bliver de enige om at
afkorte deres ophold.

Roman oversat fra engelsk
af Chip Cheek
Oversat af Mich Vraa
Faust: 46575598
Isbn: 9788711905685
Lindhardt og Ringhof
300 sider
Udgivet medio 2019

Hvor flodkrebsene synger

Forlaget skriver:

Kya Clark er den vilde pige, ”marskpigen”. Hun vokser op i 1950’erne
i en hytte ude i sumpskoven ved
North Carolinas kyst. Hendes mor
og fire ældre søskende forlader en
efter en hjemmet, så hun til sidst er
alene med sin voldelige far. En dag
forsvinder han også.

Roman oversat fra engelsk

af Delia Owens
Oversat af Anders Juel Michelsen
Faust: 47109353
Isbn: 9788702288889
Gyldendal
373 sider
Udgivet ultimo 2019
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Carsten Berthelsen: Oversat skønlitteratur
Kvinder uden mænd

Forlaget skriver:

Fem kvinder mødes i en have uden
for Teheran. Langt fra samfundet og
familiens bånd finder de en ny start.
Men hvad har en rig enke, en ung
prostitueret, to gammeljomfruer og
en skolelærer, der gerne vil være et
træ, egentlig til fælles?

Roman oversat fra farsi

af Shahrnush Parsipur
Oversat af Nazila Ghavami Kivi
Faust: 46591771
Isbn: 9788702274745
Gyldendal
192 sider
Udgivet medio 2019

Under fremmed himmel

Forlaget skriver:

af David Park
Oversat af Signe Lyng
Faust: 47110432
Isbn: 9788771513899
Jensen & Dalgaard
204 sider
Udgivet ultimo 2019

En mand, en far, forsøger at forcere
et snelandskab for at nå frem til sin
syge søn, undervejs udforskes tabets psykologi. En roman om fædre
og sønner, sorg, erindring, familie
og kærlighed – om de forkerte veje
vi tager for at finde frem til dem, vi
elsker. Og om dem vi sårer dybt
undervejs.

Fine fornemmelser

Forlaget skriver:

Roman oversat fra engelsk

Fine fornemmelser er et portræt af
90’ernes engelske overklasse og
dem, der vil give deres højre arm
for at tilhøre den. Edith Lavery, en
klassisk smuk engelsk blondine med
et indladende væsen og en for middelklassen rimelig sikker stil, er en
kvinde, der ved, hvad hun vil.

Roman oversat fra engelsk
af Julian Fellowes
Oversat af Inger Kristensen
Faust: 46997298
Isbn: 9788740050066
Politikens Forlag
368 sider
Udgivet ultimo 2019

Andenhåndsvidne

Forlaget skriver:

Den første novellesamling af Pulitzer-modtageren Jeffrey Eugenides,
forfatter til bl.a. romanerne Jomfruselvmorderne og Middlesex. Skarpe,
indsigtsfulde historier om en række
personer, der står midt i en personlig
eller national krise.

Roman oversat fra engelsk
af Jeffrey Eugenides
Oversat af Mich Vraa
Faust: 47236924
Isbn: 9788702121742
Gyldendal
303 sider
Udgivet ultimo 2019

Florida

Forlaget skriver:

Lauren Groffs novellesamling,
”Florida”, beskriver skyggesiden
af solskinsstaten. Her hersker det
farlige, det uperfekte og det mørke
- i naturen og ikke mindst: mellem
mennesker.

Roman oversat fra engelsk
af Lauren Groff
Oversat af Lotte Kirkeby
Faust: 46784391
Isbn: 9788711911075
Lindhardt og Ringhof
272 sider
Udgivet medio 2019
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Carsten Berthelsen: Oversat skønlitteratur
Normale mennesker

Forlaget skriver:

Connell og Marianne er vokset op
i den samme lille landsby i Irland,
men det er også det eneste, de har
til fælles. Marianne bor i den hvide
palævilla med den lange indkørsel,
Connells mor gør rent hos Mariannes familie. Connell er populær og
afholdt i gymnasiet, Marianne er en
enspænder...

Roman oversat fra engelsk
af Sally Rooney
Oversat af Karen Fastrup
Faust: 46470222
Isbn: 9788763860277
Rosinante
288 sider
Udgivet medio 2019

HISTORIENS VINGESUS
Dukkeværkstedet

Forlaget skriver:

af Elizabeth Macneal
Oversat af Vibeke Houstrup
Faust: 46421604
Isbn: 9788711902776
Lindhardt og Ringhof
400 sider
Udgivet medio 2019

London, 1850. I Hyde Park strømmer
folk til for at se byggeriet af Crystal
Palace. Det gælder også unge Iris,
der har taget en fridag fra arbejdet i
Mrs. Salters Dukkeværksted. I parken møder hun den sære konservator Silas, der drømmer om at udstille
sin samling af bizarre udstoppede
dyr på Verdensudstillingen.

Berlin

Forlaget skriver:

Roman oversat fra engelsk

af Jason Lutes
Oversat af Per Vadmand
Faust: 47366798
Isbn: 9788770858045
Cobolt
608 sider
Udgivet ultimo 2019

En banebrydende og højaktuel
tegneserieroman gennemsyret af
historisk korrekte detaljer på baggrund af tilbundsgående research,
dybt menneskelig i sin personskildring – en tegneserie til tiden i sin
beskrivelse af et samfund, hvis
spinkle demokrati en dag vågner op i
fascismens kvælergreb.

Pariseren

Forlaget skriver:

Tegneserieroman oversat fra engelsk

af Isabella Hammad
Oversat af Nete Harsberg & Lea Carlsen-Eising
Faust: 46919823
Isbn: 9788740053289
Hr. Ferdinand
592 sider
Udgivet medio 2019

Mens første verdenskrig smadrer
familier, ødelægger venskaber og slår
elskende ihjel, rejser en ung palæstinensisk medicinstuderende ud for at
finde sig selv. Midhat Kamal bevæger
sig gennem en splittet verden, fra
Mellemøstens omskiftelige politiske
klima til fine saloner i Montpellier og
et Paris i rivende udvikling.

Her var en mand

Forlaget skriver:

Roman oversat fra engelsk

Romanserie (Clifton-krøniken 7) oversat fra engelske
af Jeffrey Archer
Oversat af Alis Friis Caspersen
Faust: 46499581
Isbn: 9788711691694
Lindhardt og Ringhof
480 sider
Udgivet medio 2019
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Den verdensberømte forfatter Harry
Clifton er i fuld gang med at skrive
sit næste store værk, mens hans
hustru, Emma, afslutter sine ti år
som bestyrrelsesformand for Bristol
Royal Infirmary. En uventet telefonopringning spænder imidlertid ben
for dén plan.

Carsten Berthelsen: Oversat skønlitteratur
Patria

Forlaget skriver:

Spansk succesroman om venskab
og forsoning. Miren and Bittori har
været bedste venner hele livet, de er
vokset op i den samme lille by i det
nordlige Spanien. Med begrænset
interesse for politik, har terrortruslen fra ETA ikke påvirket deres liv
synderligt.

Roman oversat fra spansk
af Fernando Aramburu
Oversat af Iben Hasselbalch
Faust: 46862562
Isbn: 9788702267921
Gyldendal
627 sider
Udgivet medio 2019

Den rødhårede kvinde

Forlaget skriver:

Den unge apotekersøn og forfatterspire Cem har fået et sommerferiejob uden for Istanbul. Han skal gå
til hånde hos en brøndgraver. Som
brønden bliver dybere, vokser et
særligt venskab frem mellem mester
og lærling.

Roman oversat fra tyrkisk
af Orhan Pamuk
Oversat af Leyla Tamer
Faust: 46065425
Isbn: 9788702227666
Gyldendal
256 sider
Udgivet primo 2019

Jeg løb mod Nilen

Forlaget skriver:

Alaa al-Aswany tegner en medrivende mosaik af menneskeskæbner, mens revolutionen bølger på
Tahrir-pladsen midt i Cairo. Året er
2011, og den egyptiske revolution
kulminerer i det centrale Cairo, hvor
mange tusinder egyptere kræver
præsidentens afgang.

Roman oversat fra engelsk
af Alaa al-Aswany
Oversat af Victoria Westzynthius
Faust: 47112133
Isbn: 9788740047547
Hr. Ferdinand
512 sider
Udgivet ultimo 2019

LÆSKENDE DRIKKE
Dansk øl 1850-1950

Forlaget skriver:

Den rigt illustrerede bog fortæller om
dansk humleavl, glemte maltsorter og udviklingen fra bonde- til
industrisamfund fra 1850 til 1950
set i et ølhistorisk perspektiv. Simon
Wrisberg gennemgår i denne bog en
række originale og unikke danske
ølsorter, der ikke tidligere er blevet
beskrevet.

66.84

af Simon Wrisberg
Faust: 47366631
Isbn: 9788799644933
Forlaget Bog
160 sider
Udgivet ultimo 2019

Ølbrødre

Forlaget skriver:

Mikkel Borg Bjergsø og Jeppe JarnitBjergsø blev født med halvandet
minuts mellemrum. Lige siden har
de enæggede tvillinger konkurreret
om at komme først og være bedst. I
dag kæmper de om at lave verdens
bedste øl. I syv år har de ikke talt
sammen. Men i denne bog fortæller
de for første gang den fulde historie...

99.4, Bjergsø, Mikkel Borg
af Rasmus Emborg
Faust: 47341531
Isbn: 9788702286762
Gyldendal
312 sider
Udgivet ultimo 2019
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Carsten Berthelsen: Oversat skønlitteratur
Den nøgne øl

Forlaget skriver:

Bogen ”Den nøgne øl” er skrevet af
den anerkendte, danske øl-skribent
Christian Andersen og Jens Eiken,
brygmester og farmaceut med en
lang og præmieret karriere indenfor
nogle af verdens største bryggerier.
De vil med bogen sætte pilsneren
på både ølentusiasternes og den
almindelige øldrikkers dagsorden.

66.84

af Christian Andersen
& Jens Eiken
Faust: 47334667
Isbn: 9788740651683
Turbine380 sider
Udgivet ultimo 2019

OPLYSNING
Ræk mig stjernerne

Forlaget skriver:

af Jojo Moyes
Oversat af Agnete Dorph Stjernfelt
Faust: 46831438
Isbn: 9788763862714
Cicero
432 sider
Udgivet ultimo 2019

En fortælling om stærkt venskab og
ægte kærlighed – og om at have
modet til at gøre en forskel. Kentucky 1937. Da den unge engelske
kvinde Alice siger ja til at gifte sig
med en flot, rig amerikaner, aner hun
ikke, hvad det er hun går ind til. Få
måneder efter brylluppet sidder hun i
et stort hus langt ude på landet...

Oplyst

Forlaget skriver:

Roman oversat fra engelsk

af Tara Westover
Oversat af Peter Rønnov-Jessen
Faust: 46171993
Isbn: 9788711564486
Lindhardt og Ringhof
400 sider
Udgivet primo 2019

Oplyst er fortællingen om en ung
kvindes kamp for at finde sig selv
og sin plads i verden. Det er en beretning om stærk familieloyalitet og
den sorg, der opstår, når man bryder
båndene til sine nærmeste. Skrevet
med den største indsigt giver bogen
et billede af, hvad uddannelse og
læring betyder for et menneske.

De vildfarne børns arkiv

Forlaget skriver:

Erindringsroman oversat fra tysk

af Valeria Luiselli
Oversat af Peter Adolphsen
Faust: 4710598
Isbn: 9788793661103
Grif
388 sider
Udgivet ultimo 2019

En familie: mor og far, begge
radiodokumentarister og deres to
sammenbragte børn, en tiårig dreng
og en femårig pige, tager en varm
sommer af sted på en lang biltur
fra New York til Arizona. Faderen
er optaget af apache-kulturen i
området, moderen af den aktuelle
immigrationskrise...

Et fængslende møde

Forlaget skriver:

Roman oversat fra engelsk

Roman oversat fra engelsk
af Liane Moriarty
Oversat af Hans Larsen & Ariane Veiergang
Faust: 46633857
Isbn: 9788740052350
Politikens Forlag
480 sider
Udgivet medio 2019
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Da succesforfatteren Frances Welty
drejer op foran porten til helsecenteret
Tranquillum House, hvor hun har investeret en lille formue i et kurophold, er
hun på sammenbruddets rand. Hendes forlag har afvist hendes seneste
kærlighedsroman, hendes kæreste
har forladt hende uden et ord, og hun
er midt i en hedetur fra helvede...

Carsten Berthelsen: Oversat skønlitteratur
Alt er muligt

Forlaget skriver:

af Elizabeth Strout
Oversat af Claus Bech
Faust: 46652509
Isbn: 9788702219739
Gyldendal
296 sider
Udgivet medio 2019

Alt er muligt er et rørende portræt
af mennesker i en provinsby i
Midtvesten. En håndfuld uforglemmelige karakterer, som forsøger
at orientere sig i livet og håndtere
længsel, kærlighed, sorg og svigt.
Elizabeth Strout skrev Alt er muligt
sideløbende med sin anmelderroste
roman Mit navn er Lucy Barton...

Gileads døtre (2. del af: Tjenerindens fortælling)

Forlaget skriver:

Roman oversat fra engelsk

af Margaret Atwood
Oversat af Lisbeth Møller-Madsen
Faust: 47051665
Isbn: 9788711912065
Lindhardt og Ringhof
432 sider
Udgivet ultimo 2019

I denne selvstændige fortsættelse til
Tjenerindens fortælling svarer Margaret Atwood på de spørgsmål, som
har forundret og pint læsere i årtier.
Da bildøren smækkede i på sidste
side i Tjenerindens fortælling, anede
læserne ikke, hvad det betød for
Offreds fremtid - frihed, fængsel eller
død.

Døgnkioskmennesket

Forlaget skriver:

Roman oversat fra engelsk

af Sayaka Murata
Oversat af Mette Holm
Faust: 46533712
Isbn: 9788793661363
Grif
150 sider
Udgivet medio 2019

Keiko er 36 år gammel og arbejder
på attende år i en døgnkiosk i Tokyo.
Hendes familie og venner vil så gerne
have, at hun får et bedre job, og at hun
gifter sig. Men Keiko ønsker ikke at
få sit forhold til døgnkiosken ødelagt.
Døgnkioskmennesket er et tankevækkende portræt af samtidens Japan,
som det opleves af en singlekvinde.

Det mystiske bibliotek

Forlaget skriver:

Roman oversat fra japansk

På sin vej hjem fra skole, undrer den
unge, navnløse jegfortæller sig over,
hvordan skatterne blev indsamlet i
Osmannerriget. Han smutter forbi
biblioteket for at undersøge, om der
findes en bog om emnet - men det
skulle han aldrig have gjort …

Roman oversat fra japansk
af Haruki Murakami
Oversat af Mette Holm
Faust: 47162696
Isbn: 9788772043746
Klim
82 sider
Udgivet ultimo 2019

Serotonin

Forlaget skriver:

Florent-Claude Labrouste er 46 år
gammel og ansat i Landbrugsministeriet. Han bor sammen med sin
tyve år yngre japanske kæreste
Yuzu i en luksuslejlighed i Paris,
men er led og ked af sit job, og sin
unge, smukke kæreste har han kun
foragt til overs for.

Roman oversat fra fransk
af Michel Houellebecq
Oversat af Niels Lyngsø
Faust: 46152654
Isbn: 9788763860932
Rosinante
352 sider
Udgivet primo 2019
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Carsten Berthelsen: Oversat skønlitteratur
Maskiner som mig

Forlaget skriver:

Et elskende par bliver sat på en
prøve, der går langt over deres forstand. Charlie driver gennem livet og
holder sig langt væk fra et fuldtidsarbejde, men er forelsket i Miranda, en
dygtig studerende der må leve med
en frygtelig hemmelighed.

Roman oversat fra engelsk
af Ian McEwan
Oversat af Claus Bech
Faust: 47270723
Isbn: 9788702286977
Gyldendal
300 sider
Udgivet ultimo 2019
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Bo Tao Michaëlis: Krimier og klassikere
Krimigenren er en bestemt genre med bestemte regler om forbrydelse og straf,
spændning og opklaring. Men for den gode kriminallitteratur gælder der de
selvsamme krav som til al anden litteratur. Sprog og stil skal der være kælet
for, plot og intrige have en vis sandsynlig for at kunne overbevise og fascinere.
Psykologi og personkarakteristik må gerne være til stede som andet end floskler
og fordomme. Sådan ser jeg på det og ud fra mine mange år som kritiker med
krimier som særområde ,har jeg altid brugt disse elementer som lineal og
målestok om en krimi er god, middelmådig eller ringe. Mit udvalg af krimier er
imdlertid præget af deres popularitet i tiden og så de orignale og enestående
yderst læseværdige som desværre ikke altid bliver til bestsellers eller sendt ud til
de mange bloggere med krimianbefalinger.

KRIMIER OG DET SOM LIGNER
Stilleleg

Forlaget skriver:

Nora Sand er rejst til Thailand for
at træne kickboksning og få de
hjemlige problemer lidt på afstand,
da hun hører om et voldsomt drab
hjemme i England. Snart sender
avisen Globalt hende til den lille
provinsby Toppingham, hvor en
politimand er blevet brutalt halshugget med en krumsabel.

Krimiserie - Nora Sand, 4
af Lone Theils
Faust: 47110173
Isbn: 9788711568460
Lindhardt og Ringhof
394 sider
Udgivet ultimo 2019

Vintermørke

Forlaget skriver:

JULEN 2010: En mordbrand, et barnelig og et mystisk selvmordsforsøg
rammer Bornholm under århundredets værste snestorm. Solskinsøens idyl føles længere væk end
nogensinde, da politiets efterforsker
Camilla Ambrosen forsøger at finde
de skyldige, mens hun kæmper med
snemasserne og vintermørket...

Krimi
af Birgithe Stender-Jensen
Faust: 47009596
Isbn: 9788799945979
Forlaget 4. til venstre
349 sider
Udgivet medio 2019

Halvmorderen

Forlaget skriver:

”Selvom du tror det, så spiller
du ingen som helst rolle i denne
verden,” siger Adalbert Hanzons
far til sin søn. Det er ikke de mest
fortrøstningsfulde ord at tage med
sig ud i livet, men Adalbert klarer
sig ganske godt alligevel. Lige indtil
kærligheden og det store vanvid
rammer ham.

Krimi
af Håkan Nesser
Faust: 47045657
Isbn: 9788770072199
Modtryk
247 sider
Udgivet ultimo 2019

De tre paver

Forlaget skriver:

De tre paver er sidste del af Erhardtrilogien og kan læses selvstændigt
som en gådefuld spændingsroman
om de dystre hemmeligheder, der
florerer på De Kanariske Øer og ikke
mindst i danskeren Erhards dunkle
fortid. Langsomt kastes der lys over,
hvad det var, der skete, og hvordan
Erhard mistede en finger.

Krimiserie - Erhard-trilogien, bind 3
af Thomas Rydahl
Faust: 46913566
Isbn: 9788740034493
Politikens Forlag
564 sider
Udgivet medio 2019
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Bo Tao Michaëlis: Krimier og klassikere
Den sidste enke

Forlaget skriver:

Krimiserie - Sara Linton og Will Trent, 7
af Karin Slaughter
Faust: 47109981
Isbn: 9788771916195
HarperCollins
496 sider
Udgivet ultimo 2019

1793

Det hele starter med en kidnapning.
Familiens shopperutine bliver afbrudt da Michelle Spivey bliver taget
på vej ud af shoppingcentret med
sin datter. Politiet afsøger området,
hendes mand melder hende savnet,
men de finder intet. Det er som om
hun er forsvundet ud i den blå luft.

Forlaget skriver:

Stockholm 1793. Der er nu gået
mere end et år, siden kong Gustav
III’s død. Friherre Gustaf Adolf
Reuterholm har reelt overtaget
regeringsmagten og holder landet i
et jerngreb. Den gamle konges død
har efterladt et magttomrum. Ingen
stoler længere på nogen, og overalt
trives mistro og paranoia.

Roman
af Niklas Natt och Dag
Faust: 46321057
Isbn: 9788763857499
Rosinante
496 sider
Udgivet primo 2019

Bytteleg

Forlaget skriver:

Jack Reacher stiller sig ud på
kørebanen og stikker tommelfingeren frem. Hans plan er at følge efter
solen på en storslået rejse gennem
USA fra Maine til Californien. Han
når bare ikke ret langt. På en landevej dybt inde i New Englands skove
ser han et vejskilt pege i retning af et
sted, han aldrig har været...

En Jack Reacher-thriller
af Lee Child
Faust: 47322022
Isbn: 9788742601921
Jentas
400 sider
Udgivet ultimo 2019

Mordet på en havfrue

Forlaget skriver:

Kom tæt på geniet og særlingen
H.C. Andersen på en helt ny, fiktiv
og gruopvækkende måde i Mordet
på en havfrue, hvor den verdensberømte forfatter tager os med ind i den
københavnske underverden anno
1830-40. Byen er plaget af fattigdom
og sygdom, politisk grøde og spændinger mellem samfundslagene...

Krimi
af A.J. Kazinski & Thomas Rydahl
Faust: 46908899
Isbn: 9788740043815
Politikens Forlag
416 sider
Udgivet ultimo 2019

Metropolis

Forlaget skriver:

Krimiserie - Berlin Noir-serien, 14. bind
af Philip Kerr
Faust: 46572289
Isbn: 9788770071482
Modtryk
312 sider
Udgivet medio 2019
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Sommer i Berlin 1928. Stemningen
i byen er kaotisk, dekadent og
desperat. Livet leves i sexklubber,
til kabaretter, med slagsmål i gaden,
og Weimarrepublikken synger på
sidste vers, for jødehadet vokser, og
nazismen breder sig.

Bo Tao Michaëlis: Krimier og klassikere
Dødfunden

Forlaget skriver:

Søndag den 16. september 2018
blev antropologen og samfundsforskeren Ellinor Green, 62 år,
fundet død i sit hjem i Vanløse, og
dødsårsagen kan ikke umiddelbart
fastslås. Ellinor Green kunne have
haft mange grunde til at føle sig træt
af livet: En datter, som var besat af
en usund kostdille...

Spændingsroman
af Gretelise Holm
Faust: 46992334
Isbn: 9788771916669
HarperCollins
256 sider
Udgivet ultimo 2019

Proxy

Forlaget skriver:

Den pensionerede bogholder og
terapeut Anne Holst bliver brutalt
myrdet med en afrikansk ritualkniv.
Kort efter ryster endnu et mord
beboerne i Holbæk: En lokal læge
findes stranguleret i et udbrændt
bilvrag i sin garage.

Krimi
af Steffen Jacobsen
Faust: 47039274
Isbn: 9788711905043
Lindhardt og Ringhof
320 sider
Udgivet ultimo 2019

Fortidens mørke

Forlaget skriver:

Under en usædvanlig snestorm på
Côte d’Azur i 1992 forsvinder en ung
kvinde, Vinca Rockwell på 19 år, fra
en gymnasiekostskole. Hun er efter
sigende flygtet sammen med sin
filosofilærer, som hun har et hemmeligt forhold til. Ingen ser hende
nogensinde igen.

Spændingsroman
af Guillaume Musso
Faust: 46988493
Isbn: 9788711904701
Lindhardt og Ringhof
336 sider
Udgivet ultimo 2019

Titanics orkester

Forlaget skriver:

Anna Pavesi er kommet til Tunesien efter anmodning fra moderen
til datteren, Aurora, som er sigtet
for mord. Aurora er skizofren og
moderen håber, at datteren ikke kan
stilles til ansvar for sine handlinger
i gerningsøjeblikket. Anna er ikke
overbevist om, at hendes sygdom
spiller en rolle.

Krimiserien med Anna Pavesi, 3
af Alessandro Perissinotto
Faust: 46663314
Isbn: 9788793185845
Arvids
266 sider
Udgivet medio 2019

Det tavse vidne

Forlaget skriver:

Krimiserie - En Ruth Galloway-krimi, 5. bog
af Elly Griffiths
Faust: 47052319
Isbn: 9788712058069
Gads Forlag
360 sider
Udgivet ultimo 2019
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Ruth bliver dybt berørt, da hun får
en meddelelse om, at hendes gamle
ven Dan Golding har mistet livet i
en brand. Men da Ruth modtager et
brev fra Dan, afløses sorgen af mistænksomhed. Dan har nemlig sendt
brevet, dagen før han omkom. Han
havde angiveligt gjort et banebrydende fund...

Bo Tao Michaëlis: Krimier og klassikere
Den anden dødssynd

Forlaget skriver:

1980´erne er grådighedens årti. En
ny generation af familien Lauritzen
kaster sig over ejendomsspekulation og skovler penge ind. I hvert
fald i begyndelsen. Eric Letangs
advokatfirma er under voldsomt
pres - moralpanikken er brudt ud,
der rejses incestsager og terrorsager
som aldrig før...

Krimiserie - Det Store Århundrede, 9
af Jan Guillou
Faust: 47109736
Isbn: 9788770072267
Modtryk
410 sider
Udgivet ultimo 2019

H.C. Andersen morderen

Forlaget skriver:

Nytårsmorgen bliver en tiårig
pige fundet myrdet i en baggård i
Odense. Hendes lig er opstillet som
en morbid kopi af H.C. Andersens
eventyr om den lille pige med svovlstikkerne: sammenkrøbet, frosset
ihjel, og i hænderne knuger hun et
bundt afbrændte svovlstikker.

Krimiserie - Kross & Beck 1
af Sanne og Brian Wind-Hansen
Faust: 47180791
Isbn: 9788770364195
People’sPress
380 sider
Udgivet ultimo 2019

Knæk

Forlaget skriver:

Krimi

Et enkelt øjeblik ... kan ændre alt.

af Belinda Bauer
Faust: 47194024
Isbn: 9788742601587
Jentas
360 sider
Udgivet ultimo 2019

På en kvælende varm sommerdag
sidder 11-årige Jack og hans to
søstre i deres bil, som er brudt sammen, og venter på, at deres mor skal
komme tilbage og redde dem. ”Jack
har ansvaret,” sagde hun. ”Jeg er
snart tilbage.”

Norske løve

Forlaget skriver:

Færøernes Mellem- og Realskole er
en smuk dag i maj 1935 på udflugt i
bygden Lamba for at se og høre om
udgravningerne efter skibet Norske
Løve,som forliste nytårsaften 1707.
Under udflugten forsvinder en fjorten
år gammel dreng...

Krimiserie med Hannis Martinsson, 6
af Jógvan Isaksen
Faust: 47174767
Isbn: 9788793745001
Marselius
251 sider
Udgivet ultimo 2019

Vådeskud

Forlaget skriver:

Krimiserie med Jeppe Kørner og Anette Werner, 4
af Katrine Engberg
Faust: 46897862
Isbn: 9788772006918
People’sPress
350 sider
Udgivet ultimo 2019
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Det er forår, og kirsebærtræerne er
ved at springe ud, da teenagedrengen Oscar forsvinder en eftermiddag
i april. Han er det mellemste barn
i en kulørt og meget velhavende
familie, der bor i Indre by. Det eneste
spor efter drengen er et kryptisk brev
– et citat fra en roman – som ingen
kan tyde.

Bo Tao Michaëlis: Krimier og klassikere
Soldier Blue

Forlaget skriver:

På en stille villavej i Liseleje dræber
et projektil affyret fra flere hundrede
meters afstand en nyfødt baby. Da
Konrad Simonsen og hans team
får mulighed for at se nærmere på
sagen, viser det sig, at ammunitionen er hjemmelavet, skabt til at gøre
størst mulig skade.

Krimiserie med Konrad Simonsen, 10
af Lotte og Søren Hammer
Faust: 47186757
Isbn: 9788702280838
Gyldendal
438 sider
Udgivet ultimo 2019

Fri agent

Forlaget skriver:

Scenen er sat i London 2018. Vores
ene hovedperson er Nat, en midaldrende agent på retræte. Den anden
er 26-årige Ed, ranglet, med briller
og alene, der kæmper desperat for
at modstå den politiske turbulens,
som hvirvler omkring ham (han
hader Brexit og præsident Trump).

Krimi
af John le Carre
Faust: 47212421
Isbn: 9788763862769
Rosinante
310 sider
Udgivet ultimo 2019

En oplagt sag

Forlaget skriver:

Opkaldet kom klokken 21.37 den 18.
marts, dagen før den strålende og
larmende byfest til ære for den hellige tømrer Josef. Og netop til ære
for ham blev der denne aften tændt
bål med gamle møbler i arbejderkvartererne, næsten som et løfte om
fortsat beskæftigelse til de efterhånden ganske få udøvende tømrere...

Krimi
af Leonardo Sciascia
Faust: 47115531
Isbn: 9788793817036
Forlaget Palomar
62 sider
Udgivet ultimo 2019

Ridderen og døden

Forlaget skriver:

”I en af Sandoz’ lommer fandt vi den
her seddel,” sagde kommissæren
og fiskede den lille elfenbensfarvede
lap op af en af sine egne lommer.
”På den ene side står Deres navn
skrevet på maskine: Ingeniør Cesare
Aurispa, præsident for F. I. På den
anden side står der med håndskrift
Jeg slår dig ihjel…

Krimi
af Leonardo Sciascia
Faust: 47115558
Isbn: 9788793817043
Forlaget Palomar
92 sider
Udgivet ultimo 2019

Forbandet blod

Forlaget skriver:

Et uhyggeligt spændende thrillerdrama om de skrøbelige bånd, der
binder os sammen, og en historie
om familiehemmeligheder, bedrag
og kærlighed, der trodser alt. 27
årige Malin Askehave er forsanger i
det internationalt kendte r’n’b band
Gaia 5 og dybt engageret i kampen
for at redde klimaet...

Thrillerserie - Askehave 1
af Jakob Melander
Faust: 47223865
Isbn: 9788770366106
People’sPress
448 sider
Udgivet ultimo 2019
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Bo Tao Michaëlis: Krimier og klassikere
Skyggespillet

Forlaget skriver:

Spændingsserie - 2. del af: I bjørnens kløer
af Peter Mogensen
Faust: 47275806
Isbn: 9788740653014
Turbine
532 sider
Udgivet ultimo 2019

Fucked

Danmarks udenrigsminister, den
tidligere jægersoldat Henrik Foss,
er under pres. Et barskt opgør i
Venstres top truer med at vælte
regeringen indefra og sende Foss ud
i den politiske kulde. Men samtidig
er Henrik Foss under et langt værre
– og livsfarligt – pres…

Forlaget skriver:

En dejlig majmorgen findes en
kvinde død på et stisystem nær
Helsingør ung og køn, men frygteligt
mishandlet. Hendes lig er tydeligvis
bare smidt her uden at gøre noget
forsøg på at skjule det, men hvor er
hun blevet dræbt? Og hvem er hun?

Krimi
af Anne Linnet
Faust: 47200253
Isbn: 9788770362405
People’sPress
300 sider
Udgivet ultimo 2019

Pigen under træet

Forlaget skriver:

På Bornholm findes liget af skolepigen Susan, der forsvandt sporløst
under en lejrskoletur i 1995. Liget
har ligget gemt i en klippesprække
i Ekkodalen under et myldrende
dække af insekter. Camilla Lind er
tilbage på kriminalredaktionen på
Morgenavisen og insisterer på at
optrevle, hvad der egentlig skete.

Krimiserie med Louise Rick, 10
af Sara Blædel
Faust: 47051649
Isbn: 9788740053692
Politikens Forlag
320 sider
Udgivet ultimo 2019

KLASSIKERE OG DET SOM LIGNER
Dekameron

Forlaget skriver:

Året er 1348. Ti unge mennesker
flygter fra pesten i Firenze og tager
ophold på et landsted uden for byen.
Her underholder de sig i ti dage
med at fortælle hinanden historier.
Det er disse i alt 100 historier, der
udgør Dekameron – den første
store samling fortællinger i moderne
europæisk litteratur.

Klassiker
af Giovanni Boccaccio
Isbn: 9788793279643
Hoff & Poulsen
1128 sider - 2 bind
Udgivet ultimo 2019

Requiem 1935-1940

Forlaget skriver:

Anna Akhmatova (1889-1966) fik sit
gennembrud i 1912 med digtsamlingen ”Aften” og blev en toneangivende hovedskikkelse i den russiske
sølvalder, der bl.a. omfatter navne
som Osip Mandelsjtam, Marina
Tsvetajeva, Vladimir Majakovskij og
Boris Pasternak.

Klassiker
af Anna Akhmatova
Faust: 47115574
Isbn: 9788799995561
Palomar
40 sider
Udgivet ultimo 2019

_ 35 _

Bo Tao Michaëlis: Krimier og klassikere
Farvel til Berlin

Forlaget skriver:

Christopher Isherwoods klassiker
(1939) fra mellemkrigstidens Berlin
beskriver den tyske hovedstad som
et farverigt og levende sted fuld af
fest, sex og druk, men også som en
by, der står på randen af nationalsocialismens forbud mod alt, hvad der
var sjovt og godt.

Klassiker
af Christopher Isherwood
Faust: 47296927
Isbn: 9788740656633
Turbine
272 sider
Udgivet ultimo 2019

Udvalgte fortællinger

Forlaget skriver:

Her præsenteres i de allerbedste af
Edgar Allan Poes fortællinger i en
meget flot bogudgivelse.
Genremæssigt kommer bogen vidt
omkring. Med i udvalget er selvfølgelig fortællingerne, der skabte
krimigenren, hvoraf de mest kendte
er ‘Mordene i Rue Morgue’ og ‘Det
stjålne brev’.

Klassiker
af Edgar Allan Poe
Faust: 47243432
Isbn: 9788772043753
Klim
480 sider
Udgivet ultimo 2019

Dronningen af Saba og andre noveller
Klassiker
af Knut Hamsun
Faust: 46840216
Isbn: 9788740654745
Turbine
280 sider
Udgivet medio 2019

Mørket i Hill House

Forlaget skriver:

De fleste danske læsere kender
Knut Hamsun for fremragende
romaner som Sult, Pan, Victoria og
Markens grøde – bøger som med
rette bliver fremhævet som højdepunkter i skandinavisk litteratur. Men
en stor og vigtig del af Hamsuns
forfatterskab er desværre næsten
gået i glemmebogen...

Forlaget skriver:

Fire søgende sjæle flytter ind i det
forladte Hill House, der står stolt og
uligevægtigt mellem sine bakker.
Dag for dag strammer huset sit greb
om dem. Det smækker med dørene,
hvisker i natten og rækker ud efter
dem med sit mørke. Måske bør de
alle bryde op, før det er for sent...

Klassiker
af Shirley Jackson
Faust: 47275768
Isbn: 9788772162096
Alhambra
312 sider
Udgivet ultimo 2019

Gården Den Rene Ynk

Forlaget skriver:

Lynende skarp og sjov satire. For
alle fans af Brontë-søstrene og Jane
Austen (Stella Gibbons bliver ofte
sammenlignet med Jane Austen).
Engelsk klassiker fra 1932 – aldrig
ude af tryk i UK (ligger nr. 49 på The
Guardians liste over de 100 vigtigste
bøger nogensinde). Foreligger nu for
første gang på dansk.

Klassiker
af Stella Gibbons
Faust: 47397278
Isbn: 9788793816039
Forlaget Sort Kat
270 sider
Udgivet ultimo 2019
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Bo Tao Michaëlis: Krimier og klassikere
Den rejsende

Forlaget skriver:

Den rejsende er en monografi over
Charles Dickens’ liv og værk. Beskrivelsen af hans liv er blandt andet
støttet på de mange breve fra hans
egen hånd, hvor man kan følge ham
omtrent fra dag til dag. Der foreligger
en del rejsebreve og to traditionelle
rejsebøger fra Amerika og Italien.

Klassiker
af Vibeke Schrøder
Isbn: 9788793358584
Forlaget spring
424 sider
Udgivet ultimo 2019

Litteraturen giver form til en følelse
Essays om liv, forskning og digtning 81.04
af Thomas Bredsdorff
Faust: 47284015
Isbn: 9788711914069
Lindhardt og Ringhof
560 sider
Udgivet ultimo 2019
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Forlaget skriver:

En personlig litteraturhistorie gennem
65 år. Alle Politiken-læsere kender
Thomas Bredsdorff, som har været
fast boganmelder og kulturskribent
ved avisen siden 1965 og desuden
er forfatter til en lang række bøger.
Han er kendt som en fremragende
formidler, der henvender sig til både
fagfæller og det almene publikum.

Lone Kühlmann: Biografier, debat og kultur
Lone Kühlmann er journalist og forfatter og en meget populær foredragsholder. Mangeårig udenrigsmedarbejder på og redaktør af TVAvisen, tidligere bl.a. bestyrelsesformand for TV2/Danmark. Forfatter
til 17 bøger. Senest erindringsbøgerne “I medgang og medgang”
(2014) og “Det skal se nemt ud” (2015). Seneste bog ”I fremmed
havn. Danske sømandskirker i udlandet”. (m. fotograf Tine Harden).
Hun kan træffes på mail: info@lone-kuhlmann.dk
Utilsigtede hændelser

Forlaget skriver:

Søren Mørch fik et folkeligt gennembrud som historiefortæller, da han i
slutningen af nullerne udgav de to
store og stærkt anmelderroste værker
Store forandringer og Vældige Ting,
som blev solgt i over 30.000 eksemplarer. Nu fuldender han sit værk
med det længe ventede tredje bind i
trilogien, Utilsigtede hændelser.

91.7
af Søren Mørch
Faust: 47478464
Isbn: 9788740050752
Politikens Forlag
544 sider
Udgivet ultimo 2019

De renfærdige

Forlaget skriver:

Novo Nordisk er Skandinaviens
mest værdifulde selskab! Novo
Nordisk har sammen med søsterselskabet Novozymes gjort hovedaktionæren, Novo Nordisk Fonden, til en
af verdens mest velhavende fonde.
Alligevel er historien om denne helt
ekstraordinære danske virksomhed
aldrig skrevet. Før nu.

61.554
af Hanne Sindbæk
Faust: 46411552
Isbn: 9788740010732
Politikens Forlag
464 sider
Udgivet primo 2019

Løvinden - Karen Blixen i Afrika
99.4, Blixen, Karen
af Tom Buk-Swienty
Faust: 46862554
Isbn: 9788702221626
Gyldendal
756 sider
Udgivet medio 2019

Udenfor

Forlaget skriver:

I Afrika kaldte de hende ”The
Lioness”. Hun ankom i januar 1914
med store drømme om et nyt og frit
liv, og forlod kontinentet ribbet for
alt i 1931. I de 17 år, hun boede i
Kenya, var hun gift med - og skilt
fra - den svenske baron Bror BlixenFinecke, der smittede hende med
syfilis.

Forlaget skriver:

Tredje bind af Ritt Bjerregaards erindringer er en beretning om bureaukrati, magt og alliancer, men også
med personlige overvejelser om livet
som politiker. Udenfor begynder med
formandsopgøret i Socialdemokratiet, hvor Poul Nyrup Rasmussen tog
over efter Svend Auken.

99.4, Bjerregaard, Ritt
af Ritt Bjerregaard
Faust: 47216575
Isbn: 9788740045925
Politikens Forlag
336 sider
Udgivet ultimo 2019
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Lone Kühlmann: Biografier, debat og kultur
Erindringer - Holdning og handling
99.4, Lykketoft, Mogens
af Mogens Lykketoft
Faust: 47130603
Isbn: 9788763862554
Rosinante
576 sider
Udgivet ultimo 2019

Frie ord

Forlaget skriver:

Mogens Lykketoft er blevet kaldt
Danmarks mest magtfulde mand,
Den Røde Eminence og højrefløjssocialdemokrat. Han er en statsminister som Danmark aldrig fik og her
kommer hans egen fortælling om
begivenhederne.

Forlaget skriver:

Søren Pind trækker i Frie ord tråde
fra 70’ernes kaos over frihedsrusen efter ’89 ind over vreden over
tårnenes fald i 2001 og helt ind i
migrationens og populismens årti.
Efter 30 år i dansk politik ses her
hans personlige beretning...

99.4, Pind, Søren
af Søren Pind
Faust: 47054761
Isbn: 9788702273465
Gyldendal
146 sider
Udgivet ultimo 2019

Klubben

Forlaget skriver:

I årtier havde han været omgivet af
rygter om misbrug – den velkendte
kulturprofil, hvis prestigefyldte klub
tiltrak medlemmer af det Svenske
Akademi, og hvor kunst både blev
født og døde. Den 21. november
2017 blev journalist Matilda Gustavssons rapport om den kulturelle profil
offentliggjort i Dagens Nyheter...

En undersøgelse
af Matilda Gustavsson
Faust: 47366194
Isbn: 9788771916805
HarperCollins
300 sider
Udgivet ultimo 2019

Henrik Ibsen

Forlaget skriver:

En væsentlig biografi om en af
Nordens største forfattere, kendt
som grundlæggeren af det moderne
drama, er nu tilgængelig på dansk.
Bogen fortæller om Henrik Ibsens liv
fra han fødes i Skien i 1828, til han
dør i Kristiania i 1906. Ivo de Figueiredos biografi er den mest omfattende aktuelle skildring af Ibsen.

99.4, Ibsen, Henrik
af Ivo de Figueiredo
Faust: 47080118
Isbn: 9788763857277
Rosinante
736 sider
Udgivet ultimo 2019

Opfindelsen af naturen

Forlaget skriver:

Bogen fortæller historien om den
tyske naturvidenskabsmand og
forskningsrejsende Alexander von
Humboldt (1769-1859),og om hvordan han grundlagde den måde, vi
forstår og beskriver naturen på i dag.

99.4, Humboldt, Alexander von
af Andrea Wulf
Faust: 46986172
Isbn: 9788712058403
Gads Forlag
612 sider
Udgivet ultimo 2019
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Lone Kühlmann: Biografier, debat og kultur
Doktor Leunbach

Forlaget skriver:

Leunbach er kendt som lægen,
der kom i fængsel for medvirken til
aborter. Men han var meget andet og
mere. Han var søn af en dansk præst
og en dansk-vestindisk mor. Han
var doven og excentrisk i gymnasiet,
men blev læge med førstekarakter og
skrev teoretiske bøger om socialisme
og arvehygiejne...

af Jens-Emil Nielsen
Faust: 47371929
Isbn: 9788793093560
Bogforlaget HER&NU
284 sider
Udgivet ultimo 2019

Nielsine Nielsen

Forlaget skriver:

Nielsine Nielsen (1850-1916) var en
stærk og revolutionerende kvinde
med en historie fyldt med modstand
og fordomsfuldhed. Nielsine Nielsen
var en af landets første kvindesagsforkæmpere, landets første
kvindelige læge, en af de to første
kvindelige studenter, og så var hun
formand for Kvindevalgretsforenin-

99.4, Nielsen, Nielsine
af Dorthe Chakravarty
& Sarah Von Essen
Faust: 47388007
Isbn: 9788793590458
FADL’s Forlag
280 sider
Udgivet ultimo 2019

Godt for sandheden at ikke alle lever af at sælge flæsk
99.4, Hørup, Ellen
af Maria Grønlykke
Faust: 46980832
Isbn: 9788702288810
Gyldendal
216 sider
Udgivet ultimo 2019

Fruen

Forlaget skriver:

Ellen Hørup? Hvem er dog hun?
Humanist om en hals, autoriteters
skræk. Grønsagsven, krigsfjende,
kvindesagskvinde. Antikolonialist,
Gandhis ven. Bladudgiver. Frygtløs
antinazist, antifascist: Demokrat til
kernen af sit dna. Engel for udsatte
børn. Munkeforførerske. Fredsven.
Let gang på jorden...

Forlaget skriver:

”Min mor var ked af, at min søster
og jeg kaldte hende Fruen, men det
var i mellemtiden blevet fælles for
os. Fruen var en stærk kvinde, som
krævede – og fik – særbehandling.
Modig og intelligent, fordringsfuld,
lunefuld og let at såre, og som en
skandinavisk Kleopatra tiltrak hun
mænd med fatale følger.

Selvbiografisk roman
af Malene Lei Raben
Faust: 47033748
Isbn: 9788702287196
Gyldendal
288 sider
Udgivet ultimo 2019

Håndtegner

Forlaget skriver:

I sine erindringer tager en af Danmarks mest kendte og elskede bladtegnere, der gennem flere årtier har
spiddet politikere og andet godtfolk
med sin skarpe tegnepen, os med
helt ind i skrive- og tegneværkstedet.
Håndtegner er Roald Als’ personlige
og muntre tilbageblik på et langt liv
som tegner.

99.4, Als, Roald
af Roald Als
Faust: 47137195
Isbn: 9788740054026
Politikens Forlag
344 sider
Udgivet ultimo 2019
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Lone Kühlmann: Biografier, debat og kultur
Kommissæren

Forlaget skriver:

Tidligere kriminalkommissær Ove
Pedersen ser i denne bog tilbage
på sit politilivs store - og grumme
- sager. Fra dobbeltdrabet på
Femøren og mordet på rockerpræsidenten Makrel, som han fulgte på
første hånd. Til sagen om pigen fra
Kundby, der ville bombe sin skoleklasse i islams navn.

34.33
af Ove Pedersen & Stine Bolther
Faust: 47020778
Isbn: 9788711912102
Lindhardt og Ringhof
357 sider
Udgivet ultimo 2019

Alis danmarkshistorie

Forlaget skriver:

En skæbnefortælling og debatbog om
vellykket integration. Ali Aminali var
5 år, da han måtte flygte til Danmark
med sine forældre fra det islamistiske præstestyre i Iran. Efter en tryg
opvækst i Ålsgårde uddannede han
sig til socialrådgiver og har siden
2014 arbejdet med integration og
beskæftigelse i Aarhus og Silkeborg.

99.4, Aminali, Ali
af Ali Aminali og Kristoffer Flakstad
Faust: 47222494
Isbn: 9788712058663
Gads Forlag
288 sider
Udgivet ultimo 2019

Generalens datter

Forlaget skriver:

Ellen Hillingsø er en af landets mest
alsidige og originale skuespillere.
Kjeld Hillingsø er en af de sidste
årtiers mest markante militære personligheder. I virkelighedens verden
er de datter og far. Og selv om deres
brancher dårligt kunne være længere
fra hinanden, er der langt mere, der
forbinder dem, end der adskiller dem.

99.4, Hillingsø, K. G. H.
af Henriette Harris
Faust: 47286174
Isbn: 9788711901946
Lindhardt og Ringhof
224 sider
Udgivet ultimo 2019

Store børn

Forlaget skriver:

Nytårsaften 1997 er fire voksne
søskende sammen i deres barndomshjem i Skjern. Deres mor ligger
i terminalfase på samme lokale
sygehus, hvor deres far døde dagen
før. Med udgangspunkt i disse dage
skildrer Elisabeth Gjerluff Nielsen sin
barndom i 60’erne og perspektiverer
til voksenlivet i København...

99.4, Gjerluff Nielsen, Elisabeth
af Elisabeth Gjerluff Nielsen
Faust: 46939638
Isbn: 9788702284959
Gyldendal
264 sider
Udgivet medio 2019

Jeg er kommet for at synge

Forlaget skriver:

Lis Sørensen har lagt stemme til
danskernes liv i fem årtier. Nu giver
hun endelig og for første gang
stemme til sin egen historie. Jeg er
kommet for at synge er fortællingen
om at finde sin vej som kunstner og
kvinde.

99.4, Sørensen, Lis
af Lis Sørensen & Danni Travn
Faust: 47039215
Isbn: 9788740051544
Politikens Forlag
288 sider
Udgivet ultimo 2019
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Lone Kühlmann: Biografier, debat og kultur
Glimt

Forlaget skriver:

Billie Koppel er datter af hjertet bag
The Savage Rose, Annisette og
Thomas Koppel. Men hun er helt
sin egen. I denne erindringsbog,
der tager udgangspunkt i en noget
anderledes barndom end de fleste,
fortæller Billie om at vokse op i en
haveforening og om allerede fra
meget ung at være politisk aktiv...

99.4, Koppel, Billie
af Billie Koppel
Faust: 47054869
Isbn: 9788702215205
Gyldendal
236 sider
Udgivet ultimo 2019

Kirsten Lehfeldt

Forlaget skriver:

Kirsten Lehfeldt er en af landets
store skuespillere. Vi kender hende
fra en lang og bred kunstnerisk
karriere, der spænder fra teater,
revy, film, reklamefilm og tv-serier
til at sætte en helt ny dagsorden for
humor og satire. Hendes univers af
skæve figurer er elsket af de fleste
danskere...

99.4, Lehfeldt, Kirsten
af Jacob Wendt Jensen
Faust: 46922824
Isbn: 9788702280029
Gyldendal
384 sider
Udgivet ultimo 2019

Guldjyderne

Forlaget skriver:

Guldjyderne er en overflyvning
over det jyske land fra Grenen til
grænsen med radaren indstillet
på de store jyske formuer. Det er
interessant, fordi der de seneste
årtier er sket en markant forskydning
af formuer fra det østlige Danmark til
det vestlige.

30.1622
af Søren Jakobsen
Faust: 46914953
Isbn: 9788702280180
Gyldendal Business
244 sider
Udgivet medio 2019

Det store skatterøveri

Forlaget skriver:

34.31
af Niels Fastrup & Thomas G. Svaneborg
Faust: 46939875
Isbn: 9788740055016
Politikens Forlag
272 sider
Udgivet medio 2019

På tryk

Historien om, hvordan et netværk af
internationale finansfolk har svindlet
Danmark og resten af Europa for
mindst 410 milliarder kroner. Bogen
afdækker, hvordan netværket sammen med verdens største banker udviklede en plyndringskapitalisme, der
i mere end 10 år lænsede Europas
statskasser for ufattelige summer.

Forlaget skriver:

Fremragende og evigt aktuelle
reportager, kommentarer, essays
og noveller fra 55 års skribentvirksomhed. I bogen På tryk tager en af
dansk journalistiks grand old ladies,
Gretelise Holm, læseren med på en
rejse gennem et halvt århundredes
journalistik og beskriver en verden –
fra Grønland til Afrika – i forandring.

30.26
af Gretelise Holm
Faust: 46862546
Isbn: 9788771915938
HarperCollins
518 sider
Udgivet medio 2019
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Lone Kühlmann: Biografier, debat og kultur
Breve fra historien

Forlaget skriver:

Bogen Breve fra historien hylder de
allerstørste og mest interessante
breve i verdenshistorien – fra de
største personligheder i kulturlivet
og i politik. Det er brevskrivere
som bl.a. Elizabeth I, Ramses den
Store, Leonard Cohen, Emmeline
Pankhurst, Mandela, Stalin, Michelangelo.

90
af Simon Sebag Montefiore
Faust: 47137217
Isbn: 9788712058557
Gads Forlag
248 sider
Udgivet ultimo 2019

De nye Silkeveje

Forlaget skriver:

Trump, Brexit, Rusland annektering
af halvøen Krim og USA’s handelskrig med Kina - den daglige nyhedsstrøm er fuld af dramatiske politiske
begivenheder, der sætter spørgsmålstegn ved status quo. Verden
er i opbrud, men er den virkelig så
kaotisk, som den ved første øjekast
ser ud?

90.1
af Peter Frankopan
Faust: 47148855
Isbn: 9788774674108
Kristeligt Dagblads Forlag
250 sider
Udgivet ultimo 2019

Den røde underverden

Forlaget skriver:

I tiden mellem de to verdenskrige
spiller Skandinavien en hovedrolle
for kommunistiske undergrundsaktiviteter med global rækkevidde. Med
legale og illegale metoder dirigerer
og kontrollerer magthaverne i
Moskva den kamp, der skal udvide
revolutionen i Rusland til intet mindre end en verdensrevolution.

32.16
af Morten Møller, Jesper Jørgensen
& Niels Erik Rosenfeldt
Faust: 47077672
Isbn: 9788702288520
Gyldendal
414 sider
Udgivet ultimo 2019

Sidste nyt fra Berlin

Forlaget skriver:

Beretningen om hvordan danske
journalister dækkede de gruopvækkende begivenheder der
fandt sted under Hitlers regime fra
1933. Bogen undersøger, hvordan
begivenheder som Hitlers magtovertagelse, De Olympiske Lege i Berlin
og Krystalnatten videreformidles til
de danske avislæsere.

07.96
af Lars-Martin Sørensen
Faust: 47020719
Isbn: 9788711550168
Lindhardt og Ringhof
352 sider
Udgivet ultimo 2019

Håbets Europa i 89 billeder

Forlaget skriver:

Den 9. november 2019 er det 30
år siden, Berlinmuren faldt. Året
1989 ændrede Europa og verden
fundamentalt. Med ét skulle alle de
kort, der trækkes ned i Europas klasseværelser, trykkes om, så der blev
plads til et genforenet Tyskland og
mange nye lande øst for det gamle
jerntæppe.

91.94
af Lykke Friis
Faust: 47009405
Isbn: 9788712058755
Gads Forlag
256 sider
Udgivet ultimo 2019
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Lone Kühlmann: Biografier, debat og kultur
Vi var folket

Forlaget skriver:

En morgen omkring 1989 vågnede
østeuropæerne op til en ganske ny
og chokerende verden. Berlinmuren var faldet og østblokken brudt
sammen. Glæden og optimismen
var stor – ikke mindst i Vesten. Men
hvordan har de det egentlig i den
østlige del af kontinentet, her tre
årtier senere?

41.7
af Thomas Ubbesen
Faust: 46986202
Isbn: 9788702284874
Gyldendal
304 sider
Udgivet ultimo 2019

Jeg kommer aldrig til at se verden igen
99.4, Altan, Ahmet
af Ahmet Altan
Faust: 46742265
Isbn: 9788793610996
Forlaget Underskoven
186 sider
Udgivet medio 2019

De sidste øboere

Forlaget skriver:

juli 2016 forsøgte militærfolk at
gennemføre et kup mod Tyrkiets
præsident Recep Teyyip Erdoğans
regering. Forsøget mislykkedes,
men konsekvenserne for titusindvis
af uskyldige intellektuelle, journalister og forfattere har været og er
fortsat enorme.

Forlaget skriver:

Christina Vorre har besøgt 10
danske øer, hvor befolkningstallet
igennem det sidste århundrede har
været faldende: Birkholm, Baagø,
Christiansø/Frederiksø, Hirsholmene, Hjortø, Livø, Mandø, Skarø,
Vejrø og Saltholm.

46
af Christina Astrid Vorre
Faust: 46717767
Isbn: 9788711901830
Lindhardt og Ringhof
328 sider
Udgivet medio 2019

Viking

Forlaget skriver:

Viking er Jeanette Varbergs brede
fortælling om vikingetiden. Hun
sætter vikingetogterne i centrum og
skriver om de vikinger, der kom til
at sætte deres spor i hele datidens
Europa. Fra Irland til Rusland, fra
Grønland til Middelhavet blev vikingerne en del af historien.

95.2
af Jeanette Varberg
Faust: 47001234
Isbn: 9788702216684
Gyldendal
576 sider
Udgivet ultimo 2019

Danmarks oldtid i landskabet

Forlaget skriver:

Landskabet kan byde på store
oplevelser og rummer spændende
historier fra vores fortid. Bogen
levendegør i tekst, fotografier og
tegninger oldtidens Danmark og de
mennesker, der boede i landet. Det
er historiefortælling for hele familien.

91.15
af Marianne Rasmussen Lindegaard
Faust: 46946723
Isbn: 9788711565216
Lindhardt og Ringhof
360 sider
Udgivet medio 2019
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Lone Kühlmann: Biografier, debat og kultur
Genforeningen 1920

Forlaget skriver:

Det danske nederlag til preusserne i
1864 er malet tydeligt ind i danmarkshistorien, og krigen og ikke
mindst nederlaget er en del af vores
nationale fortælling og selvforståelse. Men hvad skete der 56 år
senere, i 1920, da betydelige dele af
det tabte land med Genforeningen
kom tilbage...

96.9
af Simon Ankjærgaard
Faust: 47270278
Isbn: 9788711906682
Storyhouse
416 sider
Udgivet ultimo 2019

DC-3’eren

Forlaget skriver:

Den er smuk, den lyder godt, og den
er kendt i hele Danmark. Hvert år
flyver DC-3’eren fra Roskilde hundrede af mennesker på udflugter i
ind- og udland. Det er dette flyvende
mindesmærke, der nu fylder 75 og
får en bog om et langt og spændende liv.

62.95
af Ole Steen Hansen
Faust: 46958462
Isbn: 9788740654783
Turbine
376 sider
Udgivet medio 2019

I køkkenet med Karen Blixen

Forlaget skriver:

For Karen Blixen var gastronomi
en kunst på lige fod med litteratur,
musik og maleri.?
Derfor gik hun til gastronomien med
dannelse, selvbevidsthed, passion,
ufravigelige kvalitetskrav og høje
forventninger. Med en ukuelig vilje
lykkedes det Blixen at stable et køkken op på farmen i Afrika.

99.4, Blixen, Karen
af Signe Wulff
Faust: 47322278
Isbn: 9788711919378
Storyhouse
400 sider
Udgivet ultimo 2019

Cocktailtimen

Forlaget skriver:

66.83

VELSMAGENDE COCKTAILS GARNERET MED GODE HISTORIER.

af Tore Leifer og Karen Nielsen
Faust: 47397154
Isbn: 9788712058670
Gads Forlag
256 sider
Udgivet ultimo 2019

En veloplagt og rigt illustreret bog
om vidunderlige klassiske cocktails
og deres historier. Cocktailhistorie er
kulturhistorie og verdenshistorie, og
bogen kommer vidt omkring.

Pebermø

Forlaget skriver:

En usædvanlig bog om et stort
tabuemne.
Vi kender Elisabeth Friis og Laura
fra ”Matador” og Miss Marple og
historier om ’kattemor’ og den
opofrende husbestyrerinde og husholderske, der aldrig blev gift eller
stiftede egen familie – skyggetanten,
pebermøen, gammeljomfruen.

30.1755
af Malin Lindroth
Faust: 46867416
Isbn: 9788712058915
Gads Forlag
128 sider
Udgivet medio 2019
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Lone Kühlmann: Biografier, debat og kultur
Grisen

Forlaget skriver:

Grisen er i vores egen tid i centrum
af en sand symbolstorm: Muslimer
og jøder anser den for uren; for
vegetarer og veganere er den en
syndebuk, mens visse politikere
argumenterer for frikadelletvang i
offentlige institutioner.

64.101
af Helle Brønnum Carlsen
Faust: 46977467
Isbn: 9788774673903
Kristeligt Dagblads Forlag
233 sider
Udgivet medio 2019

Gode kasser

Forlaget skriver:

Mød Ditte og Louise. Ditte er møgliderlig, og hun skammer sig ikke over
at have lyst til sex. Hun skammer sig
heller ikke over ikke at skamme sig
over det. Louise derimod craver det
ikke. Faktisk ville hun hellere læse
samtlige seks bind af Knausgårds
Min kamp end at have sex.

30.172
af Ditte Hansen & Louise Mieritz
Faust: 47112222
Isbn: 9788702259445
Gyldendal
216 sider
Udgivet ultimo 2019
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