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Tanias favoritter 2018
Det, du ikke forstår, gør dig klogere: en samtalebog
interviewer Frederik Lindhardt (People’sPress; 1. udgave; 257 sider)
30.11
Tor Nørretranders (f. 1955), Rane Willerslev (f. 1971) og Svend Brinkmann
(f. 1975) kaster sig ud i en fælles søgen efter at blive klogere på nutidens
radikale tilstand. På tiden, tilliden og Trump. På fakta, fake news og
frihed. På arbejdsliv, menneskeliv og død.

Himlen over min fars tag
af Zeinab Mosawi (People’sPress; 1. udgave; 282 sider)
99.4 Mosawi, Zeinab
Da Zeinab Mosawis (f. 1995) klassekammerater i Allerød skulle igang
med terminsprøverne i 9. klasse, sendte hendes forældre hende på
genopdragelse i Irak. Efter fem måneder lykkedes det hende at flygte
tilbage til Danmark. Om hendes barndom, opholdet i Irak og forsøget
på at blive et helt menneske med rødder i to kulturer.

En jeg kendte engang
af Wendy Mitchell (Olga; 1. udgave; 286 sider)
99.4 Mitchell, Wendy
Wendy Mitchell fortæller om sit liv. Som 58-årig får hun demens, og
skal til at vænne sig til et helt nyt liv. Hun kan ikke længere gøre helt
almindelige dagligdags ting. Samtidig insisterer hun på ikke at få sit liv
ødelagt af diagnosen.

Mørket kalder
af Michael Katz Krefeld (Lindhardt og Ringhof; 1. udgave; 353 sider)
Krimi. I jagten på en voldtægtsmand bliver politikommissær
Cecilie Mars filmet i en afslørende situation. Snart er
hun hvirvlet ind i et spil om afpresning og selvtægt - et
spil med vidtrækkende og fatale konsekvenser.

Den hvide død
af Robert Galbraith (Gyldendal; 1. udgave; 671 sider)
Serie: Cormoran Strike og Robin Ellacott ; 4
Krimi. Den forhutlede privatdetektiv Cormoran Strike, har knap
nået at restituere, før han atter kastes ud i et nyt mysterium.
Denne gang om mordet på et spædbarn, for flere årtier siden.
Atter har han assistenten Robin Ellacott ved sin side.

Vuggesang
af Leila Slimani (Rosinante; 1. udgave; 221 sider)
Myriam og Paul får ansat den perfekte barnepige, som tillige
forkæler dem med dejlige middage og et skinnende hjem.
Børnene elsker hende også, men hvad er det egentlig for
magtmidler hun tager i anvendelse for at knytte familien til sig.
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Tanias favoritter 2018
At koge bjørn
af Mikael Niemi (Modtryk; 1. udgave; 423 sider)
På baggrund af den virkelige historie om vækkelsespræsten
Lars Levi Læstadius, fortælles om række dramatiske mord
i den lille Nordsvenske by Pajala i 1800 tallet.

Syng, levende og døde, syng
af Jesmyn Ward (Hr. Ferdinand; 1. udgave; 299 sider)
Leonie tager sine modstræbende børn, 13-årige Jojo
og 4-årige Kayla, med på biltur i staten Mississippi for at
hente børnenes far Michael, der løslades fra fængsel. Turen
byder på udfordringer for både levende og døde.

Vores elskede
af Kamila Shamsie (Politiken; 1. udgave; 248 sider)
Isma gør alt for at hun selv og hendes yngre søskende tager
afstand fra deres far, der var jihadist, og lever som integrerede
muslimer i London. Mens Isma og søsteren Aneeka er optaget
af studieliv, tiltrækkes broren Parvaiz af Islamisk Stat.

Samtaler med venner
af Sally Rooney (Rosinante; 1. udgave; 331 sider)
21-årige Frances er universitetsstuderende og spoken word kunstner.
Da hun og exkæresten Bobbi møder ægteparret Melissa og Nick, opstår
der et skæbnesvangert menage-a-quatre mellem de to par. I takt
med at Frances forhold til Nick udvikler sig, smuldrer hendes facade.
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Marias favoritter 2018
111 steder i Stockholm som du skal se
af Christiane Bröcker & Babette Schröder (Frydenlund; 230 sider)
45.8 Stockholm
Stockholm vrimler med historier, og i bogen her får du 111
af de mest særprægede og ukendte. De fører dig uden om
turistfælderne og frem til Stockholms skjulte perler. Hvor skal
du gå hen for selv at se byen med Karlssons øjne? Hvem serverer
den bedste stegte sild? Og hvor kan du tage et hovedspring
i Østersøen? Læs med, hvis du er sulten efter eventyr.

Sundhedsrevolutionen: vejen til anti-inflammatorisk
livsstil: maden, forskningen, skønheden, indsigten,
harmonien, helheden
af Maria Borelius (HarperLife; 344 sider)
61.54 Borelius
Forfatteren er midt i livet, plaget af smerter, træthed, topmave
og gentagne infektioner, da hun beslutter at tage sagen i egen
hånd og sammensætte en anti-inflammatoriske livsstil.

Jeg er f*cking hot!
af Renée Toft Simonsen (Politiken; 1. udgave; 314 sider)
99.4 Toft Simonsen Renée
Forfatter Renée Toft Simonsen fortæller med udgangspunkt i sin egen
overgangsalder om varme urolige nætter, følelsesmæssige rutcheture,
sårbarhed, og fornyet visdom.

Mit liv som dyr
af Charles Foster (Gyldendal; 1. udgave; 218 sider)
56.35 Foster, Charles
Dyrlægen beskæftiger sig med mennesket og naturen fra en filosofisk
vinkel. Han beskriver sine eksperimenter med at leve som en grævling,
en odder, et rådyr, en ræv og en mursejler, for ad den vej at få en bedre
indsigt i, hvordan de opfatter verden.

Fåredagbogen
af Axel Lindén (Turbine; 1. udgave; 154 sider)
63.63 Lindén
Den svenske forfatter Axel Lindén (f. 1972) er akademiker, som flytter på
landet med sin familie for at passe en flok får i et kollektivt landbrug. I
dagbogsform fortæller han om arbejdet med fårene, som viser sig at få
langt større betydning for ham, end han havde regnet med.

Korte svar på de store spørgsmål
af Stephen Hawking (Klim; 1. udgave; xxiii, 229 sider)
52.75 Hawking
Fysikeren Stephen Hawkings (1942-2018) tanker om universets store spørgsmål, herunder kunstig intelligens, Gud,
forudsigelser af fremtiden og universets opståen.
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Marias favoritter 2018
Kål og kærlighed
af Lisbeth Tordendahl (Wisefood 1. udgave; 214 sider)
64.17 Tordendahl
En gennemgang af alle kålenes gode og sundhedsfremmende egenskaber, samt en lang række opskrifter med de mest almindelige danske
kålsorter. Med alternative anvendelsesmuligheder af eventuelle rester.

Anklagen mod sukker: en afdækning af sukkerets sande
natur og industriens søde løgne
af Gary Taubes (Direction Books; 1. udgave; 350 sider)
61.38 Taubes, Gary
På baggrund af forskning afdækkes sukkerets historie, og hvorledes
fejlinformation og manglende dokumentation kan være medvirkende
årsager til at sukkerets skadelige virkinger bliver negligeret.

Sandhederne om medicinsk cannabis
af Maria Cuculiza (Medicinske Tidsskrifter; 1. udgave; 261 sider)
61.65 Cuculiza, Maria
Et samlet overblik over den dokumenterede viden kontra anekdoterne
om cannabis til medicinsk brug, og den debat mellem læger og
patienter cannabissen har affødt.

Ti argumenter for at slette dine profiler på de sociale
medier nu
af Jaron Lanier (Gyldendal 2018; 1. udgave; 173 sider)
19.6393 Lanier
10 argumenter for hvorfor man skal slette sine profiler på de sociale
medier. Et par af argumenterne er f.eks., at man mister sin empati
og bliver ulykkelig og usympatisk af at bruge sociale medier.
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Rikkes favoritter 2018
Små påsatte brande
af Celeste Ng (Hr. Ferdinand; 350 sider)
Mia er kunstner og rejser rundt med sin datter. En dag kommer hun
til byen Shaker Heights, og slår sig ned. Her møder hun familien
Richardson, og mødet bliver skelsættende for alle parter.

En moderne familie
af Helga Flatland (Turbine; 261 sider)
Sverre fylder 70 år, inviterer familien med til fejring i Italien og meddeler
der, at Torill og han skal skilles efter fyrre års ægteskab. De tre voksne
børn fortæller på skift om skilsmissens konsekvenser for deres liv.

Skønhed og ondskab
af Cecilia Samartin (Zara; 1. udgave; 352 sider)
Tre piger fra forskellige kulturer mødes i Las Vegas og slår sig sammen for at slippe ud af prostitution og seksuel udnyttelse. De flygter
som blinde passagerer i et godstog med kurs mod Californien, deres
drømmes mål.

Mit liv med Spies, Sjakalen og Scarface
af Inger Weile (People’sPress; 1. udgave)
Om Inger Weiles (f. 1953) begivenhedsrige liv, med afsæt i hendes forhold til Simon Spies, der blev efterfulgt af tyve turbulente år i udlandet,
hvor hun levede blandt terrorister, Hollywoodstjerner og hårdkogte
kriminelle.

Kridtmanden
af C. J. Tudor (Gyldendal; 1. udgave; 319 sider)
Krimi. Eddie og hans venner hænger ud som andre tolvårige, men da
de først overværer en ulykke i et tivoli og senere finder et parteret lig,
forandrer det dem og deres forhold for altid.

Mitfordmordene
af Jessica Fellowes (Politiken; 1. udgave; 397 sider)
Serie: bind 1
Krimi. Krigssygeplejersken Florence Nightingale Shore bliver myrdet
ombord på et tog. Hvad er årsagen til drabet, og hvem gjorde det?
Snart er den unge barnepige Louisa, sammen med 16-årige Nancy
fra Mitford-familien, dybt involverede i opklaringsarbejdet.
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Rikkes favoritter 2018
Den spanske syge: da historiens mest dødbringende
epidemi kom til Danmark
af Tommy Heisz (Politiken; 1. udgave; 382 sider)
Gennem en lang række øjenvidneberetninger fortælles om,
hvad der skete, da den spanske syge i 1918 ramte Danmark
og slog næsten 15.000 mennesker ihjel. Bogen kommer tæt
på såvel de tragiske dødsfald og hårdt ramte familier som
frygtløse sygeplejersker, læger og frivillige hjælpere.

Min muse
af Jessie Burton (Hr. Ferdinand; 413 sider)
Da et mystisk maleri dukker op på et galleri i London i 1967, sætter
det gang i fortællingen om den unge Olive Schloss og hendes
forhold til søskendeparret Teresa og Isaac Robles i Spanien i 1936.

Uhyret i Essex
af Sarah Perry (Lindhardt og Ringhof; 1. udgave; 431 sider)
I 1893 ankommer den unge enke Cora til landsbyen Aldwinter
i Essex, hvor folk lever i skræk for et søuhyre. Den lokale præst
udfordrer hendes natursyn og stærke følelser opstår.

Mød succesforfatter

ANNE-CATHRINE

RIEBNITZSKY
Tirsdag den 19 .marts kl. 19
Solrød Bibliotek og Kulturhus

Køb billetter på solbib.dk
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Pias favoritter 2018
Kodenavn Alice
af Kate Quinn (HarperCollins Nordic; 523 sider)
I en verden præget af efterveerne fra Anden Verdenskrig står den
amerikanske collegepige Charlie St. Clair og er gravid, ugift og på
nippet til at blive smidt ud af sin meget anstændige familie. Charlie
klamrer sig samtidigt til det desperate håb, at hendes elskede kusine
Rose, som forsvandt under krigen i det nazi-besatte Frankrig, stadig er i live, så da Charlies mor slæber hende med til Europa for at få
ordnet hendes lille problem, stikker hun af for at finde sin kusine.

Blomstrende syrener
af Martha Hall Kelly (Hr. Ferdinand; 514 sider)
Tre kvinder oplever grusomme ting under 2. verdenskrig. I koncentrationslejren Ravensbrück bruger den tyske læge Herta raske kvinder
som forsøgskaniner. Polske Kasia overlever operationen med ar på krop
og sjæl. Carolines indsats i velgørende organisationer bringer nogle af
“forsøgskaninerne” til USA i 1950’erne.

Hotel tusind lys
af Emylia Hall (Gad; 1. udgave; 343 sider)
Kit Costa rejser til den italienske ø Elba, for at opsøge sin ukendte far.
Faderen Valentino driver Hotel Tusind Lys, og snart er det idylliske hotel
rammen om et familiedrama, der trækker tråde langt tilbage.

Fortidens skygger
af Kelli Estes (Gad; 1. udgave; 475 sider)
Inara finder et broderet kinesisk ærme. Ærmet fortæller en grum historie
om amerikansk racisme.

Den sidste Mrs. Parrish
af Liv Constantine (HarperCollins; 396 sider)
Psykologisk thriller. Amber er ukendt og ubetydelig, og hun er træt af, at
ingen ser hende. Hun synes, hun fortjener et liv i luksus og vil være rig.
Den hurtigste måde at blive det på - er at skaffe sig en rig mand. Også
selv om han egentlig er en andens.

Rosernes torne
af Stephen King (Hr. Ferdinand; 1. udgave; 812 sider)
Over hele verden er kvinderne begyndt at falde i søvn og forpuppe sig.
Samtidig i den lille by Dooling i West Virginias bjerge bliver den mystiske
Eve sat i det lokale kvindefængsel.
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