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Altid har jeg længsel
af Trille Nielsen (Gyldendal, 2015. - 271 sider) 
99.4 Trille
Mange har måske et indre billede af Trille, der især i 70’erne prægede 
musikscenen og optrådte i børne-tv. Mange kender hende måske også 
som en del af kvindebevægelsen - Men i “Altid har jeg længsel” forklarer 
Trille for første gang hvad der hændte hende - hvorfor holdt hun op 
med at spille musik? Og hvad skete der siden?

Vild med stiletter : og kunsten at kunne få kvinder til alt
af Thomas Evers Poulsen (Gyldendal, 2015. - 266 sider) 
79.2 Evers Poulsen, Thomas
Danseren Thomas Evers Poulsen fortæller om deltagelsen i Vild med 
dans i 10 sæsoner, om dansepartnerne og om hvordan han træner 
dem. Desuden beretter han om barndommen, ungdommen, sit liv 
som restauratør og hvordan han vedkendte sig at være homoseksuel.

Selvfølgelig skal hun bo hos mig : om at bo med sin 
handicappede mor
af Lotte Heise (Gyldendal, 2015. - 206 sider) 
99.4 Heise, Lotte
Lotte Heise fortæller om det bedste og det værste ved at 
flytte sammen med sin handicappede mor, om kampen 
for sin mors ret til og samfundets pligt til at give hende den 
hjælp, som hun har brug for, og om konsekvenserne for sig 
selv og sine teenagedrenge af det tætte fællesskab.

Vand til vin : katedralen og budskabet om livsglæden
af Ann Bjerre (Peregrinus, 2015. - 250 sider) 
99.4 Bjerre, Ann
En beretning om den personlige udvikling, Ann Bjerre (f. 1960) 
gennemgår på en retræte-rejse til den franske by Chartres, men også 
en beskrivelse af den franske katedral Notre-Dame-de-Chartres.

Ritt
af Ritt Bjerregaard (Politiken, 2015. - 339 sider) 
99.4 Bjerregaard, Ritt
Ritt Bjerregaards skildring af sin barndom og opvækst på Vesterbro i 
1940’ernes og 1950’ernes København. Om forældrene, uddannelsen 
til lærer, faglige og politiske aktiviteter og om ægteskabet set i lyset 
af en tid med store forandringer og opbrud samt om indledningen 
af den politiske karriere med opstillingen til Folketinget.

Verden er stadig ny
af Tantholdt, Rasmus (Gyldendal, 2015. - 375 sider ) 
99.4 Tantholdt, Rasmus
På grund af sit arbejde som korrespondent for TV2, har 
Rasmus Tantholdt siden 2003 igen og igen befundet sig i 
begivenhedernes centrum. Når alle andre er rejst ud, rejser 
Tantholdt ind. “Verden er stadig ny” er historien om de mange 
forfærdelige begivenheder han har været øjenvidne til.
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Sten Hegeler - dobbeltbastarden
af Gitte Løkkegaard (Lindhardt og Ringhof, 2015. - 279 sider) 
99.4 Hegeler, Sten
Biografi om oplysningspioneren og frisindsarkitekten Sten Hegeler - 
psykolog, uægte søn af PH og kendt for sin utrættelige kamp for seksuelt 
frisind og for sine kontroversielle udgivelser som bl.a. Hvordan mor? og 
Kærlighedens ABZ samt brevkassen i Ekstra Bladet med sin kone Inge. 

Sløjfen i Stalins skæg : historien om en spøg, der sendte 
en ung pige otte år i fangelejr - og tiden derefter
af Erika Riemann (Information, 2015. - 236 sider) 
99.4 Riemann, Erika
Sommeren 1945 tegner 14-årige Erika for sjov en sløjfe om 
Stalins skæg på et foto på skolen, og for det idømmes hun 10 
års straffelejr. Hun fortæller om sine frygtelige fængselsophold 
og sin kamp for at få en normal tilværelse efter frigivelsen.

Jack Nicholson : filmene, kvinderne og stofferne
af Jacob Wendt Jensen (Turbine, 2015. - 308 sider) 
99.4 Nicholson, Jack
Jack Nicholson er Hollywoods rebel nummer ét. Han har ikke kun haft 
glansroller i film som Easy Rider, Gøgereden og Et spørgsmål om ære, men 
også taget alle de stoffer, der er værd at nævne, og lagt i hundredvis af 
kvinder ned på sin vej. Jack har kun været gift én gang men har (mindst) 
otte børn og hans opvækst gemmer på dystre hemmeligheder.

Vi kan ikke sidde her til juleaften : historien om Herman 
Salling og Dansk Supermarked
af Hanne Sindbæk (Politiken, 2015. - 285 sider) 
99.4 Salling, Herman
Om købmanden Herman Salling (1919-2006) og opbygningen af Dansk 
Supermarked som består af supermarkederne: Føtex, Bilka, Netto og 
stormagasinerne i Århus og Aalborg. Alle butikker der har været med til 
at forme danskernes indkøbsmønstre.

HUSK
På Filmstriben.dk kan du finde 
gratis biograf- og dokumentarfilm. 
Se fx filmen om Nelson Mandela
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Lidt ekstra Se og hør:

Ser du månen, Daniel : 13 måneder som gidsel hos Islamisk Stat 
af Puk Damsgård Andersen (Politiken, 2015. - 301 sider) - 99.4 Rye, Daniel 
Om freelancefotografen Daniel Rye, der sad 398 dage som gidsel hos 
terrororganisationen Islamisk Stat i Syrien. Beretningen følger Daniels måneder 
i fangenskab, hans familie i Danmark, eftersøgningen efter Daniel og de 
øvrige gidsler samt forhandlingerne med Islamisk Stat om en løsesum.

Manu
af Manu Sareen (Politiken, 2015. - 292 sider) - 99.4 Sareen, Manu 
Selvbiografi af den radikale politiker, børnebogsforfatter og socialpædagog, Manu 
Sareen (f. 1967), der beretter om sit liv, fra han kom til Danmark som 3-årig i 1971 fra 
Indien til han 40 år senere blev minister.

Hjemstavnsmanden 
af Peter Nedergaard (Gyldendal, 2015. - 223 sider) - 99.4 Dahl, Kristian Thulesen 
Portræt af Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl (f. 1969) som politisk menneske. 
Hvad er drivkraften i hans virke? Hvad har formet ham? Hvad er hans politisk-ideolo-
giske ståsted? Hvad er hans visioner for Danmark?

Jeg mødte Jesus : bekendelser fra en modvilligt troende
af Charlotte Rørth (Information, 2015. - 189 sider) - 99.4 Rørth, Charlotte 
Forfatteren fortæller om hvordan hun på en rejse til Spanien i 2008, får en uventet 
oplevelse, idet Jesus viser sig for hende. Hun har indtil da hverken været specielt 
religiøs eller søgende. Hun reflekterer over sin situation, hvor hun både har mødt Jesus, 
oplever utrolige fænomener og samtidig er bange for at blive stemplet som skør.

Grin, gråd og gaffatape : 818 kilometer på Caminoen 
af Lene Theill (Reflexion, 2015. - 235 sider) - 47.4 Theill, Lene 
Om Lene Theills vandring på Caminoen fra Saint-Jean-Pied-de-Port til Santiago de 
Compostela. Om de fysiske strabadser, om de mennesker hun møder undervejs og 
den åndelige sjælefred hun finder på turen.

Vejen hjem : en healende og spirituel pilgrimsrejse på Caminoen 
af Sonia Choquette (Det Blå Hus, 2015. - 359 sider) - 99.4 Choquette, Sonia 
For at komme på fode igen efter personlige kriser besluttede forfatteren sig for den 
ældgamle spirituelle praksis at tage på pilgrimsvandring - at gå Caminoen. Hun skildrer 
en indre og ydre rejse, med indre dialoger og erkendelser, om møder med andre pil-
grimme og smertende fødder til uventede øjeblikke fyldt med spirituelle velsignelser.

Slap dog af : Linses guide til et godt liv
af Linse Kessler (Ekstra Bladet, 2015. - 248 sider) - 99.4 Kessler, Linse 
Linse Kessler (f. 1966), kendt fra reality-serien “Familien fra Bryggen”, giver gode råd til 
hvordan man skaber et godt liv under temaer som familie og venner, mobning, dyr, 
udseende, mænd og sex.

Helt ærligt
af Silas Holst (People’sPress, 2015. - 182 sider) - 99.4 Holst, Silas 
Danseren og musicalstjernen Silas Holst fortæller om sit liv som nybagt far, sin regn-
buefamilie, sit syn på reality-tv og pressens interesse for ham og hans nærmeste.
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Giv mig et år
af Anne Laxholm (Gyldendal, 2015. - 223 sider) - 79.2 Laxholm, Anne 
Anne Laxholm fortæller om sit liv som danser, både som amatør og professionel, 
med 28 år i London. I dag driver hun og hendes mand deres eget danseinstitut.

Helmig og kærligheden
af Kirsten Jacobsen (Gyldendal, 2015. - 261 sider) - 99.4 Helmig, Thomas 
Samtale med den danske sanger og sangskriver Thomas Helmig (f. 1964) om et liv med 
musikken som omdrejningspunkt.

Svend Asmussen : 100 år for fuld musik
af Frank Büchmann-Møller & Kjeld Frandsen (Lindhardt og Ringhof, 2015. - 264 sider) - 99.4 Asmussen, Svend  
Portræt af jazzviolinisten Svend Asmussen med fortællinger fra hans lange liv og  
karriere bl.a. fortalt af en række af de personer han har mødt igennem musikken.

Det er aldrig for sent
af Ghita Nørby & Torben Thim (Lindhardt og Ringhof, 2015. - 163 sider) - 99.4 Nørby, Ghita 
Skuespilleren Ghita Nørby og roseneksperten Torben Thim fortæller om genopbyg-
ningen af Ghitas have, om livslyst og om de tanker, det fremkalder at skulle starte på 
noget nyt i en sen alder.

Mit liv som Ulf
af Ulf Pilgaard (Gyldendal, 2015. - 294 sider) - 99.4 Pilgaard, Ulf 
Skuespilleren og revykunstneren Ulf Pilgaard fortæller om 
gennembruddet på ABC Teater, sine mere end 30 år i Cirkusrevyen, 
og om de store personligheder han har mødt.

Mig og Nelson
af Oliver Stilling (Gyldendal, 2015. - 183 sider) - 99.4 Stilling, Oliver 
Om baby Nelson og far Oliver, der holder barselsorlov sammen, hvor de oplever inter-
essante ting på Vesterbro med afstikkere til Gentofte, Køge og New York. Om bleskift 
og fodring, men ligeværdig kommunikation mellem far og søn.

For at kunne leve : en nordkoreansk piges rejse mod friheden
af Yeonmi Park (Gyldendal, 2015. - 314 sider) - 99.4 Park, Yeonmi 
Som 13-årig flygter Yeonmi Park (f. 1993) fra Nordkorea til Kina, kun for at falde i 
hænderne på menneskehandlere. Dette er hendes personlige beretning om vejen til 
friheden i Sydkorea.

Orientalisten 
af Tom Reiss (Information, 2015. - 517 sider) - 99.4 Nussimbaum, Lev. 
Historisk biografi om bestsellerforfatteren Lev Nussimbaum (1905-1942), 
der levede et eventyrligt, myteomspundet liv i Asien, Europa og USA.



Rikke Frisenette : Kvinder, krig og kærlighed

Side 7

Svøm med dem som drukner
af Lars Mytting (Rosinante, 2015. - 442 sider)
Siden forældrene blev dræbt i en fransk skov, har Edvard boet 
på bedsteforældrenes gård i de norske fjelde. Da bedstefaren 
dør, sidder han tilbage med mange ubesvarede spørgsmål om 
familiehistorien, der efterhånden åbenbarer fortielser og tragedier.

Jeg er her stadig
af Clélie Avit (Lindhardt og Ringhof, 2015. - 263 sider)
Elsa har været ude for en ulykke, der har lænket hende til en 
hospitalsseng i dyb koma. Thibaults bror har i fuldskab kørt 2 unge 
piger ihjel og ligger nu kvæstet på samme hospital. Ved et tilfælde 
ender Thibault på Elsas stue og et særligt bånd opstår imellem dem.

Sådan opfinder man en pige
af Caitlin Moran (Gyldendal, 2015. - 390 sider)
Da 14-årige Johanna Morrigan kvajer sig på landsdækkende tv, vælger 
hun at ændre identitet. Hun genopfinder sig selv som den sortklædte 
gothagtige Dolly Wilde. Nu starter det vilde liv som anmelder på et 
musikmagasin. Men Johanna opdager at hun har opfundet Dolly 
med en fatal brist, som kan betyde at hun må træffe et valg.

Dukkemageren
af Jessie Burton (Hr. Ferdinand, 2015. - 445 sider )
Historisk litterær thriller fra 1600-tallets Amsterdam, hvor den nygifte 
18-årige Nellas velhavende mand forærer hende et kostbart dukkehus, 
der på mystisk vis begynder at spejle virkeligheden.

Frøken Narvik
af Thorstein Thomsen (Rosinante, 2015. - 366 sider)
Med kærlighedshistorien mellem norske Anne og dansk-tyske Christian 
i centrum fortælles om tre generationers udfordringer med kærlighed 
og familie og livet selv. Historien bevæger sig fra 1920 til 1978 fra Slesvig 
over Narvik via Gulag-lejrene til København.

Krigen har ikke et kvindeligt ansigt
af Svetlana Aleksijevitj (Palomar, 2015. - 371 sider) 
97.931 Aleksijevitj, Svetlana
Forfatteren begyndte i 1978 at opsøge og interviewe russiske kvinder, 
der under 2. verdenskrig havde sluttet sig til Den Røde Hær, og som her 
fortæller om deres oplevelser, om mod, lidelse og almenmennneskelige 
erfaringer under krigen
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Enhver lighed med nulevende eller afdøde  
personer er utilsigtet
af Renée Knight (Hr. Ferdinand, 2015. - 337 sider)
Catherine Ravencroft gemmer på en hemmelighed, 
som kun hun kender. En dag finder hun en bog, der 
afslører hemmeligheden. Hvordan kan det gå til? Det er 
starten på en voldsom og nervepirrende deroute.

Shotgun lovesongs
af Nickolas Butler (Klim, 2015. - 326 sider)
Fire mænd og en kvinde er vokset op sammen i en lille by i 
USA’s midtvest. De er nu i trediverne og deres venskab og 
livshistorier skildres med udgangspunkt i tre bryllupper.

Fisk har ingen fødder 
af Jón Kalman Stefánsson (Batzer, 2015. - 407 sider)
Byen Keflavik har tre verdenshjørner; havet, vinden og evigheden. 
Det er en flække - mindre værd end en ko og det sted, hvor man er 
tættest på døden. Det er byen, der præger Aris ungdom og byen 
han vender tilbage til, da hans liv trænger til at tage en ny drejning.

Hvor fire veje mødes
af Tommi Kinnunen (Rosinante, 2015. - 315 sider)
Familieroman om tre generationers liv med hinanden i 
1890’ernes Finland. Jordemoderen Maria skiller sig ud, hun 
forsørger sig selv, og har en datter udenfor ægteskab. Datteren 
Lahja får også et barn udenfor ægteskab. Årtier senere 
afdækker Kaarina alle familiens løgne og hemmeligheder.

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

Rikke Frisenette : Kvinder, krig og kærlighed
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Mere kvinder, krig og kærlighed:

Rikke Frisenette : Kvinder, krig og kærlighed

Jeg hedder ikke Miriam
af Majgull Axelsson (Klim, 2015. - 436 sider)

På sin 85-års fødselsdag bestemmer Miriam sig for at fortælle sandheden om sin 
sande identitet til sit barnebarn. Hun lever en tryg tilværelse som husmor i den 
lille svenske by Nässjö, men fortiden gemmer på en grum historie om dengang 
hun var romapigen Malika, der blev sendt til koncentrationslejren Ravensbrück.

Barnets tarv
af Ian McEwan (Gyldendal, 2015. - 198 sider)

Dommer Fiona Maye står i et stort dilemma. Hun skal træffe afgørelse i en sag om en 
alvorligt syg 17-årig, der af religiøse årsager nægter at modtage blodtransfusion.  
Samtidig meddeler hendes mand, at han agter at kaste sig ud i en erotisk affære.

Mambo i Chinatown
af Jean Kwok (Bazar, 2015. - 392 sider)

Charlie Wong skifter jobbet som opvasker i Chinatown ud med et som receptionist på 
en danseskole, og nye muligheder åbner sig for hende. Hun holder dobbeltlivet skjult 
for sin traditionelle kinesiske far men får langsomt mere tro på sig selv.

Før festen
af Sasa Stanisic (Tiderne Skifter, 2015. - 309 sider)

Roman, der skildrer livet i en lille tysk landsby i september 2013, 
hvor landsbyen gør klar til den årlige høstfest. Livshistorier, sagn 
og eventyr smelter sammen i en mosaik af landsbyliv.

Serenade
af Zülfü Livaneli (Turbine, 2015. - 301 sider)

Da den enlige tyrkiske mor, Maya, møder en ældre professor og betages af hans livshis-
torie, begynder hun at grave i sin egen dramatiske familiehistorie.

Lila
af Marilynne Robinson (Gyldendal, 2015. - 260 sider)

En dag ankommer en hjemløs og rodløs ung kvinde til den lille by Gilead. Hun har bare 
brug for ly for regnen og søger mod kirkebygningen, men mødet med den livskloge 
gamle præst John Ames forandrer hendes liv for altid.

Dronningen af Saba & Kong Salomon
af Anne Lise Marstrand-Jørgensen (Gyldendal, 2015. - 479 sider)

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

Nora Webster
af Colm Tóibín (Tiderne Skifter, 2015. - 343 sider)

I den lille irske provinsby Enniscorthy kæmper enken Nora en stille og stædig 
kamp for at overvinde sorg og finde vilje til at starte et nyt liv, samtidig med at 
hun forsøger at holde nævenyttige naboer og familiemedlemmer fra døren.
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Den tavse kvinde
af A. S. A. Harrison (Politiken, 2015. - 270 sider)

Ægteskabeligt drama om psykologen Jodi og hendes mand Todd, som på overfladen 
lever i et lykkeligt ægteskab. Men da Todd gør sin vens datter gravid og vil gifte 
sig med hende, står Jodi til at miste alt og hun arrangerer mordet på sin mand.

Dette skønne liv
af Helen Schulman (Gyldendal, 2015. - 241 sider)

15-årige Jake Bergamont modtager en pornografisk video fra en mindreårig pige, der 
er forelsket i ham. Da han uden at tænke nærmere over det sender den til en ven, bliver 
den hurtigt delt på internettet og skandalen ruller. Det får store konsekvenser for alle 
involverede og ryster familiedynamikken.

Etta og Otto og Russell og James
af Emma Hooper (Bazar, 2015. - 342 sider)

Etta er 83 og begyndt at glemme. Hun har et stort ønske om at se havet og beslutter at 
vandre de 3000 km fra den lille canadiske prærieby, hvor hun har levet hele sit liv.

Uden personligt ansvar
af Lena Andersson (Lindhardt og Ringhof, 2015. - 320 sider)

Ester Nilsson er forelsket og helt besat af en gift mand, der egent-
lig ikke vil have hende. Alligevel bilder hun i årevis sig selv ind, at han er 
på nippet til at forlade sin kone, og at det snart skal være de to.

Sukker
af Gitte Løkkegaard (Politiken, 2015. - 288 sider)

Den 19-årige gymnasieelev Nina og hendes 35-årige chef, Thomas, indleder et hedt  
og foruroligende kærlighedsforhold, men fortiden, og Ninas uafklarede forhold til  
gymnasiekæresten Lauritz, sætter forholdet under pres.

En ny tid
af Ida Jessen (Gyldendal, 2015. - 208 sider)

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

Hypnotisørens kærlighed
af Liane Moriarty (Politiken, 2015. - 426 sider) 
35-årige Ellen har et skønt liv som selvstændig hypnoterapeut, men drømmer 
om mand og børn. Da hun møder Patrick er der bare lige den komplikation, 
at der følger en stedsøn og en jaloux, stalkende ekskæreste med i købet.

Hausfrau
af Jill Alexander Essbaum (Politiken, 2015. - 279 sider)

Amerikanske Anna Benz er en god hustru, for det meste. Hun bor 
med sin schweiziske bankmand Bruno og deres tre børn i en forstad 
til Zürich og keder sig desperat. Hendes flugt fra forstadsdøsen går 
gennem tyskundervisning, psykoanalyse og erotiske affærer.
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Haikudetektiven
af Lasse Hjorth Madsen (Aronsen, 2015. - 402 sider)
Socialt handicappede Matias Kaa med passion for japanske haikudigte 
er ansat i en organisations økonomiafdeling. Han går på jagt efter 
grunden til chefens selvmord, der måske hænger sammen med 
arbejdspladsens økonomi, og det bliver barskt.

Granitgraven
af Pernille Boelskov (4. til Venstre, 2015. - 303 sider)
Agnethe Bohn er ny præst på Bornholm. Da en ung, russisk mand findes 
myrdet, trækkes Agnethe ind i efterforskningen. Hvorfor var Daniil 
Khristov på Bornholm og hvorfor blev han myrdet? Var han involveret i 
narkohandel, eller ledte han virkelig efter sin bornholmske familie?

Under huden
af Belinda Bauer (Jentas, 2015. - 313 sider)
Den 18-årige Patrick opdager noget mystisk under en dissektion på 
sit anatomistudie. Han har problemer med at blive troet på pga. sit 
Aspergers syndrom og så bliver det farligt for ham.

Skjulte dybder
af Ann Cleeves (Hetland, 2015. - 366 sider)
Den egenrådige vicepolitikommissær Vera Stanhope arbejder om kap 
med tiden i Northumberland i to sager, hvor unge mennesker er fundet 
kvalt og liggende i vand overstrøet med blomster. Er der en sammen-
hæng, og er der flere mord på vej? 

Jagtmark
af Helene Tursten (Lindhardt og Ringhof, 2015. - 284 sider)
28-årige Embla Nyström arbejder i kriminalpolitiet i Västra Götaland. 
Sammen med sin onkel deltager hun i den traditionelle elgjagt i 
Dalsland, men da et par af deltagerne pludselig forsvinder, må Embla 
trække i arbejdstøjet.

Kvinden i toget
af Paula Hawkins (Gyldendal, 2015. - 390 sider)
Hver morgen sidder Rachel på toget og fantaserer om par-
ret i et helt specielt hus langs banen og deres perfekte liv. En 
morgen ser hun noget, der chokerer hende, og da kvinden 
kort efter efterlyses, føler Rachel, at hun må gøre noget.
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Der er noget råddent
af Adam Sarafis (Aronsen, 2015. - 326 sider)
Mekanikeren Sam Hallberg opsøges af den prostituerede Jade, 
hvis ven er død under mystiske omstændigheder. Sammen med 
erhvervsjournalisten Lynette Church undersøger Sam dødsfaldet og får 
indblik i storpolitisk råddenskab.

Den første sten
af Carsten Jensen (Gyldendal, 2015. - 612 sider)
En deling danske soldater rives ud af deres “comfort zone”, da 
en af deres egne begår et brutalt forræderi. Så nu går jagten 
på forræderen, en jagt der leder dem dybt ind i Afghanistan. 
Det, der starter som et hævntogt, udvikler sig til et potentielt 
mareridt. Et mareridt, hvor krigens rædsler udstilles.

Mordet på øen
af Michael Larsen (Lindhardt og Ringhof, 2015. - 479 sider)
En kvinde i et øde hus på Ærø myrdes den nat, øboerne traditionelt 
iklæder sig masker og går fra hus til hus. Kriminalkommissær Jan Folmer 
fra Drabsafdelingen i København tilknyttes, og sagen ligner et uopklaret 
kvindemord, han også arbejder med.

Harpiks
af Ane Riel (Tiderne Skifter, 2015. - 256 sider)
Fortælling om pigen Livs opvækst i en anderledes familie. 
Det er en historie om kærlighed, loyalitet og omsorg, 
men også en uhyggelig fortælling om angst for at miste, 
om fastholdelse og paranoia - og om ondskab
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HUSK
Der er krimimesse i Fængslet i 
Horsens lørdag den 12. &  
søndag den 13. marts 2016. 
Læs mere på krimimessen.dk
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Lidt ekstra Søvnløse nætter:

Højlandet
af Steinar Bragi (Gyldendal, 2015. - 266 sider)

To par rejser gennem det islandske højland, da en ulykke indtræffer og de tvinges til at 
overnatte i et isoleret og uhyggeligt gammelt hus. Hvem er det, der bor i rummet bag 
reolen og hvorfor låser det gamle ægtepar alle døre og vinduer når det bliver mørkt?

På kanten af sandheden
af Gianrico Carofiglio (Hr. Ferdinand, 2015. - 297 sider) - 4. del af serie

Forsvarsadvokat Guido Guerrieri skal hjælpe en ven og dommer, der er anklaget for at 
have modtaget bestikkelse. Den komplicerede sag løser Guerrieri kun ved hjælp af sin 
gode kollega Tancredi og den smukke privatdetektiv Annapaola Doria.

Døden venter
af Linda Castillo (Hr. Ferdinand, 2015. - 361 sider) - 6. del af serie

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.

61 timer
af Lee Child (Jentas, 2015. - 394 sider)

En voldsom snestorm hærger South Dakota, hvor en morder nærmer sig den mindre 
by Bolton. Heldigvis ankommer Jack Reacher, helt tilfældigt, til Bolton og snart har 
han fingrene i en sag, der trækker sine blodige spor til et hemmeligt militæranlæg lidt 
udenfor Bolton.

Snehvide
af Michael Connelly (Klim, 2015. - 348 sider) - 14. del af serie

Harry Bosch genoptager en sag fra 1991 om mordet på en dansk fotojournalist i Los 
Angeles, en sag med politiske interesser og personlig hævn.

10 minutter i vor tid
af Leif Davidsen (Lindhardt og Ringhof, 2015. - 485 sider)

21 noveller om menneskelige skæbner, om dramatiske livsvalg, forræderi og lurende 
katastrofer i såvel internationale brændpunkter som under hjemlige himmelstrøg.

Dødvægt
af Elsebeth Egholm (Politiken, 2015. - 395 sider) - 9. del af serie 
På vej til Gozo kæntrer en båd med bådflygtninge og blandt de druknede er en 
hvid kvinde. Hvordan er hun endt der? Og hvorfor forsvinder Dictes kæreste Bo?

Vækkelse
af Stephen King (Hr. Ferdinand, 2015. - 461 sider)

Jamie Morton vokser op i Maine, bliver musiker og afhængig af stoffer. 
Metodistpræsten Charles Jacobs, som Jamie har mødt flere gange 
siden barndommen, kurerer Jamies stofafhængighed med elektricitet. 
Men Jacobs har en farlig plan, som Jamie bliver en del af.
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Sekten
af Michael Katz Krefeld (Lindhardt og Ringhof, 2015. - 366 sider) - 3. del af serie

Thomas “Ravn” Ravnsholdt bliver hyret til at finde en rig forretningsmands søn. 
Ravn er lidt tøvende overfor jobbet. Måske skulle han have fulgt sin fornemmelse, 
da et spor fører ham til en farlig religiøs sekt med en meget karismatisk leder.

Det der ikke slår os ihjel
af David Lagercrantz (Modtryk, 2015. - 468 sider) - 4. del af serie

Krimi med Lisbeth Salander og Mikael Blomkvist i en dramatisk sag om internet-
overvågning, kunstig intelligens og økonomisk kriminalitet. Kan historien, Blomkvist 
er på sporet af, redde bladet Millenium, og hvordan vil Salander klare sig på internettet 
og i virkeligheden med fortidens skygger?

Rosy & John
af Pierre Lemaitre (Lindhardt og Ringhof, 2015. - 162 sider)

Kriminalkommissær Camille Verhoeven skal træffe en svær beslutning; 
står han overfor en reel bombemand eller en stakkels desillusioneret 
mand med storhedsvanvid? Timerne og minutterne går, og et fejltrin 
kan ende med at koste hundredvis af uskyldige menneskeliv.

Jernblod
af Liza Marklund (Rosinante, 2015. - 362 sider) - 11. del af serie

Kvällspressens papirudgave skal lukkes. Samtidig følger Annika en mordsag i retten, 
og hendes søster er forsvundet. Eneste livstegn er en sms: Annika, hjælp mig! Det fører 
Annika tilbage til sin barndomsby, mens hun kæmper mod sine indre dæmoner.

Drengen ingen kunne finde
af Christian Mørk (Politiken, 2015. - 317 sider)

I sin jagt på sin svigerindes og nevøs mordere kommer Gordon Shane på tværs af 
et folk, der lever i skjul i en lille by i Vermont, og som vil gøre alt for at beskytte deres 
hemmelighed.

Midnatssol
af Jo Nesbø (Modtryk, 2015. - 225 sider)

Lejemorderen Jon Hansen er flugt fra gangsterchefen Fiskeren og forsøger at gemme 
sig i en bygd i Finnmarken. Kan han gemme sig for en hævngerrig gangster, kan han 
falde ind i det religiøse miljø, og hvordan går det med kærligheden?

Dødemandsbugten
af Thomas Rathsack (Politiken, 2015. - 373 sider) - 3. del af serie 
Jægersoldaten Michael Plessner er suspenderet fra tjeneste og arbejder 
på Grønland. Mens han forsøger at glemme sin personlige tragedie, 
forsvinder en ven på tur med Siriuspatruljen og Michael kaster sig 
ud i kampen for retfærdighed og mod skurke af alle slags.

Aisha
af Jesper Stein (Politiken, 2015. - 434 sider) - 4. del af serie

Sikkerhedschefen hos Mærsk Sten Høeck findes tortureret og myrdet 
i en lejlighed på Amager. Vicepolitikommissær Axel Steen vender 
først blikket mod Stens utallige kvindebekendtskaber, men mere og 
mere peger i retning af en gammel sag fra Stens tid hos PET
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Elizabeth er forsvundet 
af Emma Healey (People’sPress, 2015. - 347 sider)
Elizabeth er forsvundet. Men det er kun hendes veninde Maud, 
der er ved at blive dement, der tager det alvorligt. Og hende 
er der ingen der tror på, da hun ikke kan huske noget. Men 
fortiden rumsterer og den husker hun meget detaljeret. Også 
det mysterie som alle andre tilsyneladende har glemt.

Datter
af Jane Shemilt (Hr. Ferdinand, 2015. - 417 sider)
15-årige Naomi forsvinder uden spor. Interne hemmeligheder gør, at 
familien året efter går i opløsning, men håbet og efterforskningen er 
endnu ikke opgivet.

Et nødvendigt offer
af Finn Halfdan (People’sPress, 2015. - 408 sider)
Journalisten Elliot Boye er træt og desillusioneret. En advokat for en 
asylansøger, der uretmæssigt er blevet sigtet for terror, får ham op i gear 
igen, da han aner, at PET skjuler en del. Det bliver livsfarligt for ham.

Pigerne fra Englandsbåden 
af Lone Theils (Lindhardt og Ringhof, 2015. - 325 sider)
To danske piger forsvinder sporløst fra Englandsbåden i 1985. Et foto 
af dem dukker op i en gammel kuffert, som journalisten Nora Sand 
tilfældigt køber. Hun finder ud af, at kufferten har tilhørt en seriemorder, 
og begynder at grave i sagen. 

Hambros Allé 7-9-13 
af Lotte Kaa Andersen (Turbine, 2015. - 291 sider)
Line og Kristian bor på én af landets fineste adresser - men de er dybt 
ulykkelige. Det er der flere af de prominente indbyggere på Hambros 
Allé, der er, for krisen kradser også her og sætter sine spor i menneskene.  

Planen
af Morten Pape (Politiken, 2015. - 565 sider)
Morten Pape beretter i romanform om sin opvækst i den berygtede 
ghetto Urbanplanen på Amager. I et minisamfund præget af vold, 
mobning og overflade må Morten i høj grad klare sig selv, da forældrene 
bliver skilt. 
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Outlander : den engelske kvinde
af Diana Gabaldon (Gyldendal, 2015. - 749 sider)
Den engelske sygeplejerske, Claire, er på bryllupsrejse til 
Skotland lige efter 2. verdenskrig. Da hun ved et uheld 
rejser 200 år tilbage i tiden, ender hun midt i en skotsk 
klan, farefulde eventyr og en ny stor kærlighed. 

Vinterens løfter
af Lisa Kleypas (Pretty Ink, 2015. - 314 sider) - 3. del af serie
Efter en hel sæson uden bejlere er den uskyldige Evie desperat efter 
at slippe væk fra sin tante og onkel, der holder hende indespærret for 
at få fingre i hendes fars formue. Hun satser derfor alt og tilbyder sig 
selv til den berygtede og notoriske skørtejæger Sebastian St. Vincent. 

Glem det ; Dårligt nyt ; En smule håb 
af Edward St. Aubyn (Gad, 2015. - 450 sider)
Romankvintetten om Patrick Melrose er en stærk, barsk og 
rystende portræt af den britiske adels velhaverliv, der er 
gennemsyret af dekadence, grådighed, snobberi og ondskab.

Alt det lys vi ikke ser 
af Anthony Doerr (Politiken, 2015. - 557 sider)
Roman om den tyske soldat Werner, som er ekspert i at opspore 
radiotransmission, den blinde franske pige Marie-Laure, og 
eftersøgningen af en uvurderlig juvel under 2. verdenskrig.
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Glasmagerne
af Daphne Du Maurier (Rosenkilde, 2015. - 376 sider)

Slægtsroman om en fransk familie. Vi befinder os i Frankrig i midten 
af 1700-tallet, hvor vi følger en familie af glasmagere. Gennem et helt 
århundrede fortælles familiens historie og om revolutionen i Frankrig. 

Hemmelighedernes atelier 
af Liz Fenwick (Bazar, 2015. - 349 sider)

Gabriella, som er gået i stå som operasanger, flytter ind hos sin farmor i hytten i Corn-
wall. Begge har hemmeligheder, som afsløres, da en fremmed mand dukker op. 

Den smalle vej til det dybe nord 
af Richard Flanagan (Politiken, 2015. - 401 sider)

Den australske krigslæge Dorrigo kæmper for sit og sine mænds liv i en brutal japansk 
fangelejr under 2. verdenskrig, mens han savner sin store kærlighed Amy, som er gift 
med hans onkel. Et brev fra hans forlovede Ella får konsekvenser for resten af livet. 

Vejen til Wildflower Hill 
af Kimberley Freeman (Det Blå Hus, 2015. - 437 sider)

Da Beattie bliver gravid med en gift mand, flygter hun til Australien, hvor hun må 
kæmpe hårdt for at få sig en tilværelse. Firs år senere rejser barnebarnet Emma til 
mormorens landsted, som hun har arvet, og opdager der familiehemmeligheder. 

Solopgang 
af Victoria Hislop (Bazar, 2015. - 453 sider)

Femagustu på Cypern er en perle i middelhavet, men under idyllen vokser 
spændingerne. Venner er pludseligt fjender og nye overraskende venskaber opstår 
på tværs af politiske skel. Kun to familier bliver tilbage da byen bliver bombet. 

Jordemoderen 
af Katja Kettu (People’s Press, 2015. - 367 sider)

Den laplandske jordemoder Vildøje forelsker sig hæmningsløst i den traumatiserede 
SS-officer Johannes, men kan deres kærlighed og deres forstand overleve krigen? Og 
kan deres ufødte barn? 

Lyden af stilhed 
af Rosamund Lupton (Turbulenz, 2015. - 349 sider) 
Hvor længe kan et menneske overleve i en snestorm i Alaska? Et sted uden mennesker, 
uden lys, uden varme, uden håb om at blive fundet i tide. Det finder Yasmin og hendes 
10-årige døve datter Ruby ud af efter at have tilbragt uendelige timer i ødemarken. 

Store små løgne
af Liane Moriarty (Politiken, 2015. - 445 sider)

Tre kvinder bliver ført sammen, da deres børn begynder i skole. Omkring dem udspiller 
sig små og store dramaer, og selv de bedste familier gemmer på hemmeligheder. 
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Hende du forlod 
af Jojo Moyes (Cicero, 2015. - 443 sider)

I 1916 savner franske Sophie sin kunstmalermand, der er ved fronten, 
men heldigvis har han efterladt hende et maleri. I 2006 hænger 
maleriet hjemme hos den engelske Liv, som sørger over sin afdøde 
arkitektmand. Nu gør Sophies efterkommere krav på maleriet. 

Os 
af David Nicholls (Gyldendal, 2015. - 483 sider)

Douglas elsker sin kone overalt på jorden. Det kommer derfor som et kæmpe chok 
for ham, da hun en sen nattetime bekendtgør, at hun mener de er nået til vejs ende. 
Desperat planlægger Douglas en dannelsesrejse ned gennem Europa med deres 
temmelig håbløse teenagesøn Albie, men det er som om hans familie ikke sætter pris 
på alle hans anstrengelser . 

Midnatsrosen
af Lucinda Riley (Cicero, 2015. - 555 sider)

Indiske Anahita får i 1911 mulighed for at komme på kostskole i England og forelsker 
sig i en arving til et gods. Hundrede år senere rejser hendes oldebarn Ari til England for 
at forske i hvad der skete med Anahitas søn.

Drengen fra Godhavn 
af Ole Tornbjerg (Politiken, 2015. - 327 sider)

Der sker grusomme ting på drengehjemmet Godhavn, hvor knægten Kalle 
ankommer til i 1963. Systematiske voldelige overgreb, seksuelle krænkelser og meget 
andet. Samtidig klippes der til 2005, hvor vi møder den voksne Kalle, der slås med 
oplevelserne fra Godhavn. Inspireret af virkelige hændelser.  

Logbog fra et livsforlis  
af Erik Valeur (Politiken, 2015. - 439 sider)

Statsministerens og justitsministerens mor forsvinder fra et plejehjem og hele 
nationen leder efter hende. Der fortælles samtidig historien om enspænderen Viggo 
Larssen som boede overfor de to toppolitikere, måske der findes en sammenhæng. 

En sang fra fortiden 
af Katherine Webb (Cicero, 2015. - 404 sider)

I Sydengland fascineres 14-årige Mitzy i 1937 af kunstneren Aubrey 
og hans familie. Mange år senere opsøger galleriejeren Zach egnen 
og begynder at grave i de gamle hemmeligheder. Han ender med 
at finde meget mere, end han havde turdet drømme om. 

Hustruen 
af Meg Wolitzer (C&K, 2015. - 281 sider)

Joan Castleman er på vej til Finland sammen med sin berømte ægtemand, hvor han 
skal modtage en fornem litteraturpris, da hun beslutter at ville skilles. Sent i livet har 
Joan fået nok af deres illusoriske ægteskab og rollen som den altopofrende hustru. 

Historien om A.J. Fikrys liv
af Gabrielle Zevin (Lindhardt og Ringhof, 2015. - 280 sider)

I boghandelen på Alice Island er ejeren A.J. Fikry ved at udvikle sig til en vranten 
gubbe, da en ung kvinde en dag efterlader den to-årige Maya i butikken, og Fikrys liv 
tager en helt ny drejning. 


