
Historie & samfund

Krimi & spænding

Norske forfattere

Historie & samfund

Slægt & skæbne

Digte

Sorg & glæde

ARNHEM 
Om den mislykkede operation,
der skulle erobre byen Arnhem
under 2. Verdenskrig, og om de
soldater og officerer, der tog del i
den. 
 
 
 
DØDEN VED YANGTZE 
Om slaget om Shanghai i
efteråret 1937, hvor omkring en
million kinesiske og japanske
soldater tørnede sammen i et tre
måneder langt opgør. 
 
 
 
FOLKESTYRET I ARBEJDE 
Grundig gennemgang af det
danske folkestyre og demokrati -
baggrund, regler og procedurer.
Krydret med konkrete
hændelser. En bog til at blive
klog af. 

EGTVEDPIGENS REJSE 
Forskeren Karin Margarita Frei
opdager at Egtvedpigen i
virkeligheden kom langvejsfra og
havde rejst over lange afstande
flere gange i sit korte liv. 
 
 
 
RIGETS RUNER 
Med fantasygenren og den
stigende interesse for vikingerne
har runer fået fornyet interesse.
Her får alle interesserede
mulighed for at sætte sig solidt
ind i runernes væsen og historie. 
 

JIHADBRUDEN 
Daniel Vest er sognepræst med
en fortid i frømandskorpset. Han
påtager sig at hente en 15-årig
dansk pige, som er rejst til Syrien
for at gifte sig med en leder af
Islamisk Stat. 
 
 
VUGGESANG 
Myriam og Paul får ansat den
perfekte barnepige, som tillige
forkæler dem med dejlige
middage og et skinnende hjem,
men hvad er det egentlig for
magtmidler hun tager i
anvendelse? 

EN SÆRLIG FORM FOR
ONDSKAB 
Den 32-årige politikommisær
Amy Hunter skal opklare mordet
på en ung kvinde, der blev
fundet af præsten i en lille kirke i
Tidewater. 
 

BYENS SPOR 
Familien Kristoffersen og deres
naboer fra ejendommen
Kirkeveien 127 i Oslo bliver fulgt
i efterkrigsårene. Det er en tid
med håb og drømme, men også
med sorg og modgang. 

RIGELS ØJNE 
I 1946 lever Ingrid stadig på øen
Barrøy med sin datter Kaja.
Kajas far er den skibsforliste
russer som pludselig forsvandt,
så Ingrid begiver sig af sted med
Kaja for at finde ham igen. 
 

STOREFJELD 
I Norge bliver Arbeiderpartiets
frontfigur Arve Storefjeld og hans
familiemedlemmer fundet myrdet
i deres feriehytte. Igennem tre
pårørendes synspunkter bliver
tragedien oprullet og belyst. 
 

FACTFULNESS 
Med udgangspunkt i statistisk
materiale gøres der op med det
negative verdenssyn, det
sort/hvide syn på virkeligheden
og de menneskelige instinkters
evne til at spænde ben for
rationel tænkning. 

GUDS BEDSTE BØRN 
En ung mand bliver dræbt på
Holmbladsgade på Amager af to
andre unge. Nogle tror motivet er
racistisk, andre at det er
umotiveret vold. 
 
 
 
VINTER- OG
JULEFORTÆLLINGER 
En blanding af skrøner fra
forfatterens barndomsland
Masurien og mere
socialrealistiske fortællinger fra
et fattigt Tyskland efter 2.
Verdenskrig. 

DRILLERI 
Underfundig roman om den 75-
årige kunstner Daniele og hans
livlige og gammelkloge 4-årige
barnebarn Mario, der skal
passes et par dage, mens hans
forældre er bortrejst. 

VERDEN ØNSKER AT SE 
SIG SELV 
Digte, romanfragmenter, udkast
samt andre hidtil upublicerede
tekster fra Inger Christensens
personlige arkiv. 

INDEN SÅ LÆNGE 
Digte om det at blive ældre og
mærke de konsekvenser det
medfører, herunder manglende
koncentration, færre kræfter og
en dagligdag der indimellem
præges af rutiner. 

GNAVPOTTEN 
Gnavpotten "bliver knageme så
gnaven". I en række krakilske og
humoristiske læserbreve brokker
han sig over det moderne finske
samfund 

PENGUIN BLOOM 
I tekst og billeder fortæller
Cameron historien om hvordan
han mødte sin kone Sam. Sam
mister førligheden ved en ulykke,
men da en forkommen fløjtefugl
træder ind i familiens liv, vender
livsmodet tilbage 

SOLO 
Axel Steen har forladt politiet og
står nu for sikkerheden hos
erhvervsmanden Zorn. Et mord i
Urbanplanen og en kidnapning
tvinger Steen til at bruge sine
gamle færdigheder. 
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DEN ENESTE HISTORIE 
Filosofisk roman, hvor den 
19-årige hovedperson forelsker
sig i sin 48-årige gifte
tennispartner. Han gennemlever
alle forelskelsens store følelser,
indtil skyerne trækker sammen. 

MIN MUSE 
Da et mystisk maleri dukker op
på et galleri i London i 1967,
sætter det gang i fortællingen om
den unge Olive og hendes
forhold til søskendeparret Teresa
og Isaac i Spanien i 1936. 

AFFEKTER 
Stjernefotografen Hans Ertl
beslutter efter Det Tredje Riges
fald at gå i eksil i Bolivia med
hustruen og de tre døtre. Deres
veje skilles gradvist i de
turbulente og voldelige 1960'ere. 

OM SVAMPE OG SORG 
Om forfatterens sorgproces efter
hendes mands pludselige død.
En afgørende vej ud af sorgen
bliver et aftenskolekursus om
svampe, der inspirerer hende til
at udforske alt om svampe. 
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FRU MAGNUSSON 
RYDDER OP 
Om at rydde op i alle sine ting
efter et langt liv, både for sin
egen og for efterkommernes
skyld. 
 

SANDE GLÆDER 
En billedbog for voksne om
livets store og små sande
glæder. Til alle der har lyst til
at læse en finurlig lille bog om
glæder og livet. 

12 REGLER FOR LIVET 
En filosofisk bog med tolv
leveregler, der beskæftiger
sig sympatisk, seriøst og
menneskeligt med at manøvrere
i en moderne, kaotisk verden. 
 

SOUTHERN REACH-
TRILOGIEN 
Fire kvinder udgør den tolvte
ekspedition til det lukkede
Område X. Tæt på deres base
camp finder de en underjordisk
nedgang, og snart står valget
mellem mutation eller udslettelse. 
 

BLÅR 
I århundreder har de sidste
mennesker overlevet i en
underjordisk silo. Da Juliette fra
siloens bund bliver valgt til sherif,
opdager hun at nogen har
stukket hele samfundet blår i
øjnene. 

AT KOGE BJØRN 
På baggrund af den virkelige
historie om vækkelsespræsten
Lars Levi Læstadius, fortælles
om en række mord i den lille
Nordsvenske by Pajala i 1800 -
tallet. 

BJØRNEN 
Vibse bliver fyret, datteren er
flyttet og ægtemanden er en
idiot. Hun flygter til deres hus i
Sverige og kommer under en
snestorm til at stå ansigt til ansigt
med sin indre frygt og vrede.  

JOHNS SAGA 
75-årige John ser tilbage over et
liv med konen Vera og tre børn.
Den ene søn afbrød kontakten
for mange år siden. Da Vera dør,
sætter John sig for at finde
sønnen. 


