
Solrød Bibliotek
www.solbib.dk

Sæsonens bøger

Ved bibliotekarerne Annemette Bentsen, Annie Lind, 
Mona Madsen, Rebekka E. Nielsen og Rikke Frisenette

Bogcafe 5. februar 2015



Program
Bogcafe 5. februar 2015 kl. 19

Velkommen

Se og hør

Søvnløse nætter

Krig, kærlighed og hemmeligheder

PAUSE

Det talte vi om...

Liv, død og overlevelse



Annemette Bentsen : Se og hør 
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Huset i himlen
af Amanda Lindhout (Gad, 384 sider)
99.4 Lindhout, Amanda
Amanda Lindhout (f. 1981) bliver selvlært tv-journalist og rejser til Irak 
og Somalia. Her bliver hun bortført sammen med sin tidligere kæreste 
Nigel af en islamistisk gruppe, der forlanger løsesum. De konverterer til 
islam for at øge overlevelseschancerne. Fangenskabet varer 460 dage 
og er præget af vold, tvang, misbrug og tortur.

Min vej ud af Nordkorea : ni år på fl ugt fra helvede
af Eunsun Kim (Information, 202 sider)
99.4 Kim, Eunsun
Eunsun Kim voksede op i Nordkorea under rimelige kår, 
men familien blev off er for den store hungerkatastrofe, og 
som 11-årig er hun ladt alene tilbage uden mad og er ind-
stillet på at dø. Hendes ukuelige mor kommer dog tilbage 
og sammen med storesøsteren planlægger de en fl ugt.

Renée : at fi nde hjem
af Renée Toft Simonsen (Politiken, 375 sider)
99.4 Toft Simonsen, Renée
Tidligere supermodel, Renée Toft Simonsen, beretter om 
et liv ud over det sædvanlige med stjerner, kærlighed, 
stoff er, catwalks, mænd og sex. Om hendes kamp for at 
fi nde sin egen vej i livet og lære at håndtere angsten.

Liv og ledelse
af Tina Kiberg (Gyldendal, 296 sider)
99.4 Kiberg, Tina
Opera- og kammersanger Tina Kiberg (f. 1958) fortæller 
om sit liv og sin karriere, og om hvordan hun pludselig får 
kræft i halsen, og om den uventede helbredelse.

En rejse gennem bly og græs
af Bodil Jørgensen (People’sPress, 252 sider)
99.4 Jørgensen, Bodil
Skuespilleren Bodil Jørgensen (f. 1961) fortæller om sin barndom, 
om sine år på skuespillerskolen, om sin karriere, familie, ægteskab og 
skilsmisse, sin tro og værdier, og ikke mindst om at holde fast i livskraf-
ten, da hun kom ud for en voldsom ulykke under en fi lmoptagelse.

Udsendt
af Thomas Ubbesen (Tiderne Skifter, 310 sider)
99.4 Ubbesen, Thomas
Journalisten Thomas Ubbesens personlige rejsebeskrivel-
ser fra en række reportager fra krige og katastrofer i hele 
verden, der bl.a. beretter om menneskene, hvis historie han 
har fortalt, farlige situationer og ikke mindst om de vold-
somme følelsesmæssige situationer, det bringer ham ud i.
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Journalist af karsken bælg : en bog om 
Lise Nørgaards journalistik 
af John Chr. Jørgensen (Gyldendal 204 sider)
99.4 Nørgaard, Lise
Historien om Lise Nørgaards (f. 1917) lange karriere som journalist. Fra 
hendes første år som journalistelev på Roskilde Dagblad, til de afslut-
tende dage på Berlingske Tidende sidst i 1980’erne.

Jeg er bare taxamand
af Jesper Grunwald (Bogkompagniet, 309 sider)
99.4 Grunwald, Jesper
Jesper Grunwald sprang fra topstilling som leder og chef i DR 
til taxachauff ør. Indeholder bl.a. historier, som han har skrevet 
på Facebook, blog og i Ekstrabladet som Taxamand.dk. Hvert 
hovedafsnit indledes med erindringer fra hans ungdom, 
tidligere job og egne holdninger, dernæst introduktion til 
historiens tema om sine oplevelser som taxachauff ør.

Landbetjenten på stenbroen : politiassistent 
Rud Ellegaard fortæller om tre årtier blandt de udsatte 
på det københavnske Vesterbro
af Preben Lund (Mellemgaard, 189 sider)
99.4 Ellegaard, Rud
Politiassistent Rud Ellegaard (f. 1960) beretter med stor indlevelse om sit 
arbejde i et råt miljø blandt de der lever på samfundets vrangside. Hans 
budskab er at alle har krav på en ordentlig behandling fra politiets side.

New Delhi-Borås : den utrolige historie om inderen, 
som cyklede til kærligheden i Sverige
af Per J. Andersson (Gad, 297 sider)
99.4 Mahanandia, Pradyumna Kumar
Om den indiske Pikej, hans opvækst og det første møde med kaste-
systemet, og om hans forelskelse i en svensk pige, der resulterer i en 
cykeltur fra Indien til Sverige for at fi nde hende igen.

HUSK
På Filmstriben.dk kan du finde 
gratis biograf- og dokumentarfilm. 
Se fx filmen The Queen om 
dronning Elisabeth.
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Lidt ekstra Se og hør:

Hvor solen græder : en fortælling fra Syrien
af Puk Damsgård Andersen (Politiken, 263 sider) - 98.214 Damsgård Andersen
Fortælling fra bagfrontlinjerne i borgerkrigen i Syrien, hvor mere end 
150.000 mennesker er blevet dræbt, og millioner er sendt på fl ugt. Blandt 
andet følger bogen storbykvinden Nour, der i en frihedsrus engagerer 
sig i det syriske oprør, som ender med at blive hendes livs mareridt.

Fra koncepterne
af Mette Fugl (Politiken, 279 sider) - 99.4 Fugl, Mette
Journalist Mette Fugl (f. 1949) fortæller om sin opvækst, ungdom og arbejdet som 
journalist i både Danmark og udlandet.

Mit livs øjeblik : 50 kendte danskere fortæller
af Lars Henriksen & Daniel Øhrstrøm (Kristeligt Dagblad, 206 sider) - 99.1
En varieret og tankevækkende samling små fortællinger om oplevelser, der forandrer 
og defi nerer os som mennesker, fortalt af en række kendte personer.

Denne dag, et liv : en Astrid Lindgren-biografi 
af Jens Andersen (Gyldendal, 434 sider) - 99.4 Lindgren, Astrid
En biografi  om Astrid Lindgrens liv der går bag forfatterskabets facade og skildrer 
forfatterens tanker og handlinger, kampe, nederlag og sejre, drømme og depressioner. 
Belyst via hidtil ukendte brevkorrespondancer med blandt andet en tysk kvinde.

Jeg har ikke noget til gode hos Vorherre
af Merethe Stagetorn (People’s Press, 196 sider) -99.4 Stagetorn, Merethe
Advokat Merethe Stagetorns (f. 1942) personlige beretning om sin opvækst, familie, 
ægteskab med den 10 ældre advokat Ove og hendes arbejde som advokat, herunder 
nogle af de mere kontroversielle sager så som Tvindsagen og Rockersagen 2011-12.

Livvagt : mit hemmelige politiliv
af Frank Martinsen (People’s Press, 260 sider) -99.4 Martinsen, Frank
Om Frank Matinsens liv som politibetjent, som medlem af Politiets Aktionsstyrke og 
som ansat i Politiets Efterretningstjeneste, hvor han var livvagt for bl.a. statsminister 
Anders Fogh Rasmussen.

Kærligheden, kampen og kloden : en erindringsdebatbog
af Gretelise Holm (Teli Media, 439 sider) -99.4 Holm, Gretelise
Forfatteren, journalisten og samfundsdebattøren Gretelise Holms 
(f. 1946) beretning om sit private liv og om de mærkesager, der har 
præget hende gennem det sidste halve århundrede, hvor hun såvel 
emnemæssigt som geografi sk er kommet vidt omkring.

2. del af: Jesus, pengene og livet.

Kaptajn Dinesen : til døden os skiller
af Tom Buk-Swienty (Gyldendal, 529 sider) -99.4 Dinesen, W.
Om Wilhelm Dinesens vej ind i det amerikanske vildnis, hvor han som pelsjæger 
søger heling i Wisconsins skove efter ungdomsårenes krigsoplevelser. Men efter 
sin hjemkomst til Danmark hvirvles han ind i den russisk-tyrkiske krig 1877-78, der 
efterlader ham i et sjæleligt mørke, trods familielivet på Rungstedlund, anerkendelsen 
som forfatter og folketingsmedlem

2. del af: Kaptajn Dinesen : Ild og blod.
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Mørkt er mit hjerte
af Antti Tuomainen (Modtryk, 267 sider)
En kvinde forsvinder sporløst i 1993, men trods intens efterforskning 
er der intet spor af liget og sagen henlægges. Tyve år senere er hendes 
søn Aleksi overbevist om, at han har løst mysteriet og alle spor peger på 
rigmanden Henrik Saarinen.

Skyggedrengen
af Carl-Johan Vallgren (Modtryk, 347 sider)
Sommeren 1970 kidnappes en lille dreng på en tunnelbanestation. 
40 år senere forsvinder drengens bror, Klingberg, og hustruen hyrer 
Danny Katz til at fi nde ham. Det varer ikke længe før Katz’ brogede fortid 
sættes i forbindelse med Klingbergs forsvinden samt fl ere mord.

Levende og døde i Winsford
af Håkan Nesser (Modtryk, 361 sider)
Den midaldrende svenske tv-vært Maria er fl ygtet til Winsford i det syd-
vestlige England. Hun er drevet på fl ugt af en dramatisk begivenhed og 
har ændret sit navn. På heden sker uhyggelige ting, og Maria må lægge 
en plan, for måske er der en, der leder efter hende. 

Den som han peger på
af Lauren Beukes (Punktum, 359 sider)
Harper Curtis er den perfekte seriemorder. Når han begået et mord 
forsvinder han ind i tiden, og er umulig at fi nde. Lige indtil den dag, 
hvor et af hans ofre overlever.

Løbende tjener
af Dennis Jürgensen (Tellerup, 489 sider)
For fi re år siden blev efterforskningsleder Roland Triels kone myrdet og 
datteren voldsomt mishandlet. Sagen er uopklaret, men den hævnger-
rige Triel arbejder stadig på sagen. Midt under opklaringen af en 
makaber drabssag, modtager han livstegn fra sin kones morder, og et 
psykologisk spil begynder.

Hævntørst
af Karin Slaughter (Hr. Ferdinand, 476 sider)
Kate Murphy er nyansat ved Atlanta Politi Distrikt, og på 
hendes første dag er en højt værdsat kollega blevet skudt 
af Politimorderen. Kollegernes hævntørst er stor.
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Galveston
af Nic Pizzolatto (Klim, 243 sider )
En gangsterboss i New Orleans forsøger at dræbe en af sine 
håndlangere Roy, men den hårdkogte Roy vil det anderledes. Efter at 
have myrdet sine potentielle bødler, tager Roy fl ugten sammen med 
luderen Rocky.

Kæden sidste led
af Fredrik T. Olsson (Hr. Ferdinand, 523 sider)
Kryptologen William Sandberg bortføres til en tophemmelig opgave, 
hvor han sammen med en sprogforsker skal tyde en række gådefulde 
tegn og talrækker for at forhindre en altødelæggende pandemisk virus i 
at bryde ud. Men hvilken dagsorden har bagmændene?

Ind i labyrinten
af Sigge Eklund (Politiken, 311 sider)
11-årige Magda er sporløst forsvundet, og hendes far, den karisma-
tiske forlægger Martin er mistænkt. Samtidig plages han af gåden om 
sin afdøde bror. Pigens ulykkelige mor, Åsa, sætter diskret sin egen 
eftersøgning i gang. Med hver sit motiv søger fl ere personer Martins 
opmærksomhed.

Gidsel i Amman
af Mogens Blom (Lindhardt og Ringhof, 373 sider)
Maiken Trap er agent i Forsvarets Efterretningstjeneste og er sendt til 
Jordan for at overvåge en terrortrussel mod danske interesser, da en 
ung dansk kvinde kidnappes. En befrielse af gidslet inden tidsfristen 
udløber kræver samarbejde. Nås det, inden bomben udløses?

Side 7

HUSK
Der er krimimesse i Fængslet i 
Horsens lørdag den 21. & 
søndag den 22. marts 2015.
Læs mere på krimimessen.dk
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Lidt ekstra Søvnløse nætter:

Den grænseløse
af Jussi Adler-Olsen (Politiken, 540 sider) - 6. del af serie

Trafi kulykke eller mord? Carl Mørch og hans kolleger i Afdeling Q giver sig her i kast 
med at opklare omstændighederne ved en ung kvindes død på Bornholm i 1997.

Savnet
af Michael Katz Krefeld (Lindhardt og Ringhof, 366 sider) - 2. del af serie

Ex-betjenten Thomas “Ravn” Ravnsholt er på sporet af en forsvunden dansk 
regnskabschef i Berlin. Men eftersøgningen trækker tråde tilbage til før murens fald og 
omfatter en meget ihærdig stasi-agents overvågninger og overgreb.

Sønnen
af Jo Nesbø (Modtryk, 441 sider)

Langtidsfangen Sonny Lofthus afsoner andres domme i det topsikrede fængsel Staten 
mod at få leveret heroin til cellen. En dag får han nogle informationer, der får ham til at 
handle anderledes.

Kvinden de meldte savnet
af Sara Blædel (People’sPress, 313 sider) - 9. del af serie

Louise Rick fra Københavns Politi bliver personligt involveret i en sag om en myrdet 
kvinde i England. Kvinden viser sig at være dansk og forsvandt sporløst for 18 år siden, 
hvor hun var kæreste med den mand, Louise lige er fl yttet sammen med.

Det fj erde off er
af Mari Jungstedt (People’sPress, 314 sider) - 9. del af serie

Den ansete professor i immunologi og infektionssygdomme, Kristian Storm, har tilsyn-
eladende begået selvmord, men kan det virkelig passe? Hans forskning stod over for et 
stort gennembrud. Hans assistent, Marie Skov, får overbevist kriminalkommissær Søren 
Marhauge om at sagen bør tages op igen.

Akrash
af Jesper Stein (Politiken, 349 sider) - 3. del af serie

Vicepolitikommissær Axel Steens forbrug af hash og kokain bringer ham langt ind i 
det kriminelle miljø, hvor bandelederen Store M er under anklage, men forsvares af 
Alex Steens ekskone. Samtidig vanskeliggør en stikker i politiet efterforskningen af den 
barske sag.

Silkeorm
af Robert Galbraith (Gyldendal, 486 sider) - 2. del af serie
Cormoran Strikes søgen efter en forsvunden forfatter, bringer ham tæt 
på et litterært miljø, som er fyldt med jalousi, hævn og magt.

Forfølgerne
af A. J. Kazinski (Politiken, 394 sider)

Et samleje i et prøverum i Magasin starter en lavine af hændelser, der tager sit 
udgangspunkt i et villakvarter, hvor fi re mennesker dyrker hver deres form for stalking. 
Men hvem forfølger hvem? Handler vores moderne samfund kun om overvågning, 
er der en stor konspiration under opsejling, og hvor er moralen henne i denne sag?
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Læserne i Broken Wheel anbefaler
af Katarina Bivald (Lindhardt og Ringhof, 395 sider)
28-årige Sara lever et stille liv i Sverige, hvor hun arbejder 
i en boghandel. En brevveksling med 75-årige Amy 
fra USA om deres fælles kærlighed til bøger får Sara til 
Iowa, hvor hun tvinges til at se verden i øjnene.

Sønner
af Philipp Meyer (Gyldendal, 542 sider)
Da den unge Eli McCullough i 1849 tages til fange af comanche 
indianere, viser han et sandt overlevelsesinstinkt, som driver ham frem 
til grundlæggelse af et rigt familiedynasti i Texas. Hans efterkommere 
kan ikke uden omkostninger udfylde den magtfulde plads.

En vinternat
af Simon Sebag Montefi ore (Gad, 488 sider )
Moskva 1945. På en skole for elitens børn, er der en klub der hylder 
litteraturen og kærligheden. Men så dør to af klubbens medlemmer 
og en absurd proces fra regeringens side påbegyndes. Samtidig 
blomstrer kærligheden i fl ere forskellige sammenhænge.

De savnede
af Anna Hope (Klim, 280 sider )
Året er 1920. Hetties bror overlevede krigen, men er nedbrudt. Evelyn 
mistede sin kæreste og Ada sin søn. Kvindeskæbnerne bindes sammen, 
da der dukker en dørsælger op i Adas hjem med en hemmelighed.

Vi ses deroppe
af Pierre Lemaitre (Lindhardt og Ringhof, 529 sider)
Alfred og Édouard har overlevet 1. verdenskrig, men absolut ikke uden 
mén. Édouard har mistet sit underansigt, sin stemme og sin fremtid. 
Alfred sin forlovede, sit job og sin stolthed. Tilværelsen syner mere og 
mere dyster, indtil Édouard får ideen til et helt fantastisk svindelnummer, 
et fupnummer, som vil ændre alt.

Luftspejling 38
af Kjell Westö (Roskilde Bogcafé, 398 sider)
Mathilda Wiik er sekretær hos advokaten Claus Thune. En dag hører hun 
en stemme på advokatkontoret, som vækker ubehagelige minder hos 
hende. Hvordan kan hun tage hævn?
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Freaks
af Anika Eibe (Turbine, 306 sider)
Vi er i 1800-tallets England, hvor en skruppelløs læge leder 
efter menneskelige vanskabninger. “Sfondrinis Storslåede 
Seværdigheder”, et omrejsende freakshow, er lige præcis dét, 
lægen leder efter, og så kan dramaet for alvor folde sig ud.

Min mands hemmelighed
af Liane Moriarty (Politiken, 388 sider)
Rachels, Cecilias og Tess’s liv væves sammen, da et brev fra fortiden 
dukker op på Cecilias loft. Brevet indeholder en hemmelighed, 
der forandrer dem alle og efterlader dem hudløse og famlende, 
men også klogere og med større forståelse for hinanden.

Arven
af Katherine Webb (Cicero, 395 sider)
To søstre arver et gammelt hus efter deres mormor, og 
langsomt afdækkes fl ere hemmeligheder i slægten, 
efterhånden som husets gemmer kommer frem i lyset.

Ensomme hjerter og herreløse hunde
af Lucy Dillon (Bazar, 470 sider)
39-årige Rachel fra London arver et hundeinternat og fl ytter på 
landet for at fi nde fodfæste, efter at hendes kæreste gennem ti år 
pludselig hellere vil prioritere konen. Hun skal beslutte sig for, om 
hun vil drive stedet, der også byder på en irriterende dyrlæge.

HUSK
På Litteratursiden.dk kan du finde 
inspiration til nye læseoplevelser, 
deltage i læsekredse og læse om 
den nye litteratur.

Rikke Frisenette : Krig, kærlighed og hemmeligheder
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Mere krig, kærlighed og hemmeligheder:

Rikke Frisenette : Krig, kærlighed og hemmeligheder

Hjemkomsten
af Victoria Hislop (Bazar, 564 sider)

Sonia og Maggie rejser til Granada for at danse salsa og fejre Maggies 35 
års fødselsdag. På en lille café møder Sonia den gamle tjener Miguel, der 
fortæller hende om cafeens historie og om den stolte og lidenskabelige 
Ramirez-familie, der spillede en rolle i den spanske borgerkrig.

Den sidste fl ugt
af Tracy Chevalier (Jentas, 383 sider)

I 1850’erne tager engelske Honor Bright til USA. I forsøget på at fi nde sit ståsted blandt 
fremmede i et USA der er splittet af slavespørgsmålet, fi nder hun kærlighed, men 
spørgsmålet om menneskers ligeværd uanset hudfarve viser sig også at udfordre 
hendes ægteskab.

Vi er her kun til låns i al slags vejr
af Finn Wiedemann (Attika, 239 sider)

Forfatteren beskriver tiden før hans egen eksistens, nemlig hans forældres liv og møde 
i 1950’ernes og 1960’ernes Danmark. Han drives af ønsket om at kortlægge sin families 
historie og på baggrund af en stor mængde breve optrævler han langsomt sine 
forfædres færden.

Dyrets år : en roman om Marie Grubbe
af Lone Hørslev (C&K, 233 sider)

Marie Grubbe (1643-1718) bor i Norge med sin mand, der er statholder. Hun tages i 
vinteren 1666-1667 i utroskab og står foran den store sociale deroute.

Marchen 
af E. L. Doctorow (Viatone, 345 sider)

General Sherman leder i 1864 en hær på trestusind unionssoldater fra det nedbrændte 
Atlanta til North Carolina. De kæmper, plyndrer og overlever på den lange march, hvor 
de mange menneskeskæbner fl etter sig ind i hinanden i krigens ubarmhjertige lys.

Din hengivne : et ægteskabsdrama om Mette og Paul Gauguin
af Anne Thompson (Gyldendal, 444 sider)

Paul og Mette Gauguins veje skilles da Paul i 1885 vælger at rejse til Paris for at forfølge 
sine kunstneriske ambitioner og efterlader kone og fem børn i København. Et stærkt 
portræt af en selvstændig og utraditionel kvindes udfordring; kærligheden til en kom-
promisløs kunstner.

Villa Spada
af Andrea Molesini (Gyldendal, 266 sider)
Mod slutningen af 1. verdenskrig må familien Spada ufrivilligt dele familievillaen 
først med tyske, så østrigske tropper. Den unge mand Paolo engagerer sig 
i modstandsbevægelsen, det gør han både for sit fædreland, men i lige så 
høj grad for at imponere sin kusine, Giulia, i hvem han er forelsket.

Familien Bruchfontaine
af Keld Conradsen (Modtryk, 343 sider)

Otto Bruchfontaine ankommer i sommeren 1920 til den lille landsby Egernsund. 
Otto ser straks mulighederne i byens teglværksindustri og sammen med sin kone, 
Dagmar, grundlægger han industridynastiet Bruchfontaine, et familieforetagende, 
der sætter sit præg på Danmarkshistorien igennem det 20. århundrede.
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Rundt om bordet : trængte måltider og 
moderne livsformer
af Johannes Andersen (Hovedland, 215 sider)
64.101 Andersen, Johannes 
Om måltidets traditionelle rolle som hjørnesten i det demokratiske 
samfund og som fælles aktivitet, og om hvordan det undergraves, bl.a. 
af medier, fødevareindustrien og moderne livsformer.

Hæren : 400 års danmarkshistorie
af Jens Ole Christensen & Rune Holmeå Iversen 
(Gad : Tøjhusmuseet, 336 sider)
35.5 Hæren
Den danske hær har eksisteret i 400 år og har dermed en lang historie 
bag sig. Men hvordan har den udviklet sig igennem årene og hvad har 
den egentlig gennemgået? 

Mørkelygten : embedsmænd fortæller om politisk 
tilskæring af tal, jura og fakta 
af Jesper Tynell (Samfundslitteratur, 358 sider)
35.1 Tynell, Jesper
Viden om danske embedsmænds arbejdsopgaver og indfl ydelse er 
langt fra off entlig viden. Det laves der nu om på med Jesper Tynells 
“Mørkelygten”, der går tæt på embedsmænd i en lang række ministerier.

På lige fod : en krønike om kvinder, satire og 
kampen for valget
af Helle Juhl (Gyldendal, 224 sider)
32.5 Juhl, Helle
Med udgangspunkt i de gamle satirehæfter og samtidige fotos 
fortælles historien om kvindernes valgretskamp - om præstefruer og 
habitkvinder, pacifi ster og kanonkvinder fra dengang, oldemor var ung.

Orgasmeland : da den seksuelle revolution kom til Danmark
af Lea Korsgaard (Gyldendal, 431 sider)
30.177 Korsgaard, Lea
I 1933 fl ygtede Freud-lærlingen og sexteoretikeren Wilhelm Reich til 
København og dannede gruppen “Sexpol”. 
I bogen fortælles historien om gruppen der kæmpede for fri seksualitet og 
banede vejen for den seksuelle revolution der normalt tilskrives 1960’ernes 
og 1970’ernes ungdomsoprør.

Stå fast : et opgør med tidens udviklingstvang
af Svend Brinkmann (Gyldendal Business,156 sider)
15.2 Brinkmann, Svend
Forfatteren gør op med selvudviklingsindustrien inden for arbejdsliv, 
uddannelse og privatliv og formulerer en modstand mod tidens krav til 
evig omstilling og forandring og viser hvordan man affi  nder sig med sig 
selv og opnår en mere realistisk livsindstilling.
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Alle tiders parcelhuse : 1860-2012
af Olaf Lind & Jonas Møller (Gyldendal, 350 sider)
71.086 Alle tiders parcelhuse
Om parcelhusets fremkomst og historie fra midten af 1800-tallet til 2012 
set i sammenhæng med de ændringer samfund, kultur og teknologi 
har undergået i perioden herunder de arkitektoniske, byggetekniske og 
byplanmæssige løsninger, som er blevet udviklet gennem perioden

Da Danmark blev Danmark : fortællinger af 
forhistorien til 1864
af Johan Peter Noack (Gyldendal, 355 sider )
96.6 Noack, Johan Peter
Fortælling om den politiske og samfundsmæssige udvikling op til de 
slesvigske krige og nederlaget i 1864 som byder på alternativer til den 
udbredte forestilling om krigen i 1864 som resultat af dansk overmod.

Sådan bli’r du (måske) 100 : bevar livslysten, vær 
positiv, og undgå at træde på livets mange landminer
af Carsten Vagn-Hansen (Hovedland, 381 sider)
61.3 Vagn-Hansen, Carsten
Vejledning til hvordan man kan leve et langt og aktivt liv med hu-
kommelsen i behold ved hjælp af sund kost, kosttilskud, motion og et 
positivt sind.

Knivskarp : fra normal til genial 
- træn din hjerne på 6 uger
af Mikael Birkkjær & Troels W. Kjær (Politiken, 261 sider)
61.28 Knivskarp
Hjerneforsker Troels W. Kjær afprøver et 6-ugers hjernetræningsforløb 
på skuespiller Mikael Birkkjær. Hans teori er, at de fl este vil kunne skærpe 
deres hjerne, idet hjernen ikke er noget statisk men kan optrænes, hvis 
man bruger den. 

Annie Lind : Det talte vi om... 

VIDSTE DU...
At der i 2014 udkom over
40 bøger, der handlede om 
krigen i 1864.
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Mere vi talte om:

Annie Lind : Det talte vi om... 

Fup, fejl og fordrejninger : bliv din egen detektor
af Thomas Buch-Andersen et. al. (Gyldendal Business, 190 sider) - 11 

Med udgangspunkt i eksempler fra DR’s program “Detektor” gives gode råd til, 
hvordan man kan gennemskue og kontrollere de mange tal, fakta og statistikker, 
der bruges i samfundsdebatten, og afsløre fejl, fordrejninger og løgn.

Rejseholdets historie
af Frederik Strand & Ove Kryger Rasmussen (Lindhardt og Ringhof, 2014, 479 sider) - 34.33

IOm Rejseholdets historie fra oprettelsen i 1927 til nedlæggelsen i 2002 og om ud-
valgte kriminalsager som på forskellig vis har haft betydning for Rejseholdets arbejde.

Den grønne boble : hvordan gode intentioner 
blev til svimlende spekulation
af Per Wimmer (Gyldendal Business, 227 sider) - 62.01 Wimmer, Per

Debatbog om fremtidens energipolitik. Der lægges op til en diskussion af de uhen-
sigtsmæssige konsekvenser det kan få, både for miljøet og den fremtidige energi-
forsyning, når der kanaliseres mange off entlige midler over i vedvarende energi.

Den hemmelige kok : sådan fusker madproducenterne 
med dine fødevarer
af Mats-Eric Nilsson (Politiken, 255 sider) - 66.8 Nilsson, Mats-Eric

Undersøgelse af hverdagens fødevarer, de industrielt forarbejdede madprodukter, om 
produkternes varedeklarationer og afsløring af, hvad der gemmer sig bag de mange 
E-numre. Med dansk indkøbsguide til 64 fødevarer og E-nummerguide.

Slaverne dansede og holdt sig lystige : 
en fortælling om den danske slavehandel 
af Kåre Lauring (Gyldendal, 2014, 367 sider) - 46.8 Lauring, Kåre

En fortælling om, hvordan man i små 200 år handlede med slaver, hvad der fandt sted 
ombord på slaveskibene og ikke mindst, hvordan livet var for sømændene på et sådant 
slaveskib.

Krigen 1914-1918 : og hvordan den forandrede verden
af Henrik Jensen (Kristeligt Dagblad, 283 sider) - 91.91 Jensen, Henrik

Forfatter, historiker og anmelder Henrik Jensen gennemgår hvad der ledte op til 
1. verdenskrig, hvordan den foregik og hvordan den blev afsluttet.  Og så er den ikke 
mindst en fortælling om, hvad der skete bagefter.

Håndlangerne : Schalburgkorpsets Efterretningstjeneste 
og Hipokorpset 1943-1945
af Henrik Lundtofte (Politiken, 451 sider) - 96.71 Lundtofte, Henrik

Om den lille gruppe danskere, der på grund af ideologi, opportunisme eller social 
nød endte med at kæmpe for nazismen i Schalburgkorpset eller Hipokorpset, 
der fungerede som besættelsesmagtens danske hjælpepoliti fra 1943 til 1945. 

Verden og den arabiske udfordring : følgerne af det arabiske forår
af Jens Nauntofte (Systime, 211 sider) - 98.15 Nauntofte, Jens

Indføring i de politiske problemstillinger som er forudsætningen for at 
kunne analysere de mellemøstlige landes rolle i international politik.
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Sådan bliver du stinkende rig i det nye Asien
af Mohsin Hamid (Gyldendal, 267 sider)
Den pakistanske forfatter bygger sin roman op som 
en selvhjælpsbog, hvor hovedpersonen følger rådene 
til at slå sig fri af millionbyens slum og blive rig.

Pigerne fra Nordkorea
af Brandon W. Jones (Cicero, 425 sider)
De unge kvinder Gyong-ho og Il-sun fl ygter fra et børnehjem i 
Nordkorea og ender som prostituerede først i Sydkorea og siden i USA. 
De undslipper bordellet, og hvor den ene klarer sig igennem med sin 
intelligens, bukker den anden under.

Og vi kom over havet
af Julie Otsuka (Hr. Ferdinand, 191 sider)
I 1919 kommer en gruppe unge japanske kvinder til Californien, hvor de 
skal giftes med mænd, de aldrig har mødt. Der venter dem en hård og 
slidsom tilværelse i det fremmede, men de fl este holder ud og kæmper 
for at skabe et liv for sig selv og deres familie.

Hell man
af Sanne Søndergaard (Gyldendal, 333 sider)
21-årige Thor ser sine muligheder begrænset til et trøstesløst liv 
i udkantsdanmark eller at blive soldat. Han vælger det sidste, og 
over 6 måneder følger vi Thors barske oplevelser som soldat i det 
krigshærgede Afghanistan.

Vintermænd
af Jesper Bugge Kold (Turbine, 400 sider)
To dygtige og veluddannede brødre fra Hamborg får afgørende ændret 
deres livsbaner under under naziregimets vækst og sammenbrud, og 
deres samvittighed bliver gang på gang udfordret af det totalitære 
regimes krav om ubetinget lydighed. 

For fædrelandet
af Jenni Linturi (Turbine, 210 sider)
Aldrende Antti er hårdt ramt af demens. Som frivillig i den fi nske 
afdeling af Waff en-SS, oplevede han frygtelige ting på østfronten. 
Sygdommen gør at disse oplevelser igen dukker frem fra 
fortrængningens mørke, og for længst afdøde kammerater blander sig 
umærkeligt med den levende familie.
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Du må aldrig...
af Koethi Zan (Punktum, 301 sider )
I tre år bliver 18-årige Sarah holdt indespærret sammen med tre 
andre piger i en kælder i Oregon. De bliver torteret og ydmyget på 
alle tænkelige og utænkelige måder, og ikke alle overlever. Nu står 
gerningsmanden til løsladelse, og i et forsøg på at forhindre dette 
begynder Sarah at undersøge, hvad der egentlig skete dengang. 

Sandheden om Amelia
af Kimberly McCreight (Lindhardt og Ringhof, 411 sider)
Kate Barons teenagedatter Amelia begår selvmord ved at springe 
ud fra skolens tag. Kate nægter dog at tro at det var selvmord 
og beslutter sig for at fi nde frem til sandheden. Men jagten på 
sandheden, giver samtidig Kate et indblik i et ubarmhjertigt 
teenageliv og løfter sløret for store hemmeligheder.

Eremitten
af Thomas Rydahl (Bindslev, 516 sider)
Erhard er sidst i tresserne og har i 18 år levet et eneboerliv 
på Fuerteventura, hvor han kører taxa og stemmer klaverer. 
Men Fuerteventura har også en farlig skyggeside. Da en død 
baby bliver fundet i en splinterny bil på stranden, og politiet 
ikke gør noget for at løse sagen, tager Erhard aff ære. 

Hun er vred - et vidnesbyrd om transnational adoption
af Maja Lee Langvad (Gladiator, 251 sider)
Maja Lee Langvad er selv adopteret fra Sydkorea til Danmark, 
og i denne roman fortæller hun gennem en række historier 
om adoption set med den adopteredes øjne. 

Mona Madsen : Krig, død og overlevelse 

VIDSTE DU...
At du på din tablet gratis kan 
læse e-bøger og høre lydbøger fra 
eReolen.dk? Hør mere på biblioteket 
eller besøg eReolen.dk.
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Mere krig, død og overlevelse:

Mona Madsen : Krig, død og overlevelse  

Mikael
af Dy Plambeck (Gyldendal, 266 sider)

Becky rejser som journalist til Afghanistan for at følge de danske soldaters 
hverdag. Hun knytter sig til Jan, som må hjemsendes i hårdt kvæstet 
tilstand, og til Mikael, som under en tur til Sardinien bliver hendes kæreste. 
Krigen mærker uafvendeligt både soldaterne og dem, der elsker dem.

Altings begyndelse
af Karolina Ramqvist (Tiderne Skifter, 374 sider)

Saga er ung i 1990’ernes Stockholm. Hun går ofte på natklubber og tager for sig af 
mænd. Hun er betaget af den kendte Victor, men hvad stiller Saga op, når hendes mor 
belærer hende om, at hun ikke skal lade sig styre af mænd?

Forbudt kærlighed
af Mi Ai (Politiken, 330 sider)

Kina. 1970erne. Midt under kulturrevolutionen bliver den unge Jingqui sendt til en 
fj ern landsby langt ude på landet, for at skrive essays til en historiebog. Her møder hun 
“gamle tredje” og de forelsker sig, men kærligheden har svære vilkår.

Bogen om dig
af Claire Kendal (Lindhardt og Ringhof, 295 sider)

Clarissa Bourne fortryder bitterligt, at hun havde en engangsaff ære med kollegaen 
Rafe. Han er blevet sygeligt besat af hende, og stalker hende. Clarissa forsøger at tackle 
sin situation. Men hvor besat er Rafe egentlig, og hvor langt vil han gå? 

Du 
af Caroline Kepnes (Politiken, 383 sider )

Hvor godt kender du egentlig den, du elsker? Joe kender måske Beck mindre, end han 
tror - og omvendt. En isnende thriller om begær og fortabelse.

Under bordet
af Dennis Lehane (Klim, 229 sider )

Den ensomme bartender Bob kommer i problemer, da hans arbejdsplads bliver røvet. 
Den er nemlig ejet af tjetjenske gangstere, der vil have deres penge tilbage. Fundet af 
en halvdød hundehvalp i en aff aldscontainer bringer dog Bob ud af sin ensomhed og 
får ham ud af sin skal.

Huset Longbourn
af Jo Baker (Gyldendal, 399 sider)
Downstairs-historie som giver et helt nyt perspektiv på upstairs-historien i 
“Stolthed og fordom”. En velskrevet, spændende og rørende fortælling 
om livet for foden af trappen i Mr. og Mrs. Bennets husholdning.

Syv satans lange dage
af Jonathan Tropper (Modtryk, 339 sider)

Kort efter at have fundet sin chef i seng med sin kone, dør Judd Foxmanns far, 
og han tvinges til at sidde shiva med sin dysfunktionelle familie i syv lange dage.


