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”Jeg holder af litteratur, som 
giver indblik i en verden eller et 
liv, som ellers er utilgængeligt. 
Det kan være den historiske 
roman, krimien som lukker dig 
ind i en morders psyke eller en 
fagbog, hvor ny forskning bliver 
godt formidlet.”

JARLS  JARLS  
FAVORITTERFAVORITTER

FORFØRERNES KLUB FORFØRERNES KLUB 
Thomas RydahlThomas Rydahl

Flemming er midt i livet, da han bliver skilt og mister sit 
arbejde og sin tro på sig selv. Af omveje bliver han en 
del af en kuriøs klub, der fordyber sig i Kierkegaards 
eksistentielle værker. En menneskeklog roman.

TERRA ALTA TERRA ALTA 
Javier CercasJavier Cercas

Fremragende krimi fra en af Spaniens bedste forfattere, 
som handler om den unge betjent Melchor Marin, der, 
tynget af fortidens synder, skal opklare nogle grufulde 
mord. God krimi sat i et lidt anderledes miljø.

FORFRA FORFRA 
Anders Langballe i samarbejde med Martin FlinkAnders Langballe i samarbejde med Martin Flink

Livet som journalist går stærkt, og stressniveauet er 
højt. Da Anders Langballe rammes af to blodpropper i 
hjernen, må han starte forfra. Til læsere af personlige 
beretninger om at tage deres liv op til genovervejelse.



GENNEM GLASVÆGGEN GENNEM GLASVÆGGEN 
Henning JensenHenning Jensen

Skuespiller Henning Jensen oplevede i 1978 en svær  
depression. Oveni andres uforståenhed var han også 
selv på ukendt grund. Han kom forbi en del kvaksalvere, 
før han endelig blev indlagt og fik ordentlig hjælp.

HITLERS DANMARKSBILLEDER HITLERS DANMARKSBILLEDER 
Morten Brink IwersenMorten Brink Iwersen

Følg med på en rejse gennem Danmark under besæt-
telsen i fodsporene på Hitlers fotograf Walter Frentz, 
der besøgte Danmark i 1943. Få historien om de skæb-
nesvangre måneder, der ledte op til Augustoprøret.

STØRST AF ALT - OM KÆRLIGHEDENS NATUR STØRST AF ALT - OM KÆRLIGHEDENS NATUR 
Lone FrankLone Frank

En analyse af kærlighedens væsen, der udfolder sig 
parallelt med forfatterens personlige kærlighedshisto-
rie(r). Til alle med interesse for kærlighed og videnskab.

DEM JEG ELSKER, ELSKER JEG  DEM JEG ELSKER, ELSKER JEG  
– KIM SCHUMACHERS MANGE LIV– KIM SCHUMACHERS MANGE LIV
Simon Lund, Ralf Christensen, Janek LesniakSimon Lund, Ralf Christensen, Janek Lesniak

Få historien om den private Kim Schumacher fra dem, 
der kendte ham bedst. Om hvordan han charmerede 
sig ind i danskernes hjerter indtil han døde alt for ung.

RAMPEN RAMPEN 
Jesper SteinJesper Stein

Romanbiografi af og om krimiforfatteren Jesper Stein, 
og i særdeleshed om hans forældre og deres skilsmis-
se og de voldsomme konsekvenser, den får. En roman 
med en ærlig nerve, som appellerer bredt.



”En god roman for mig er først og 
fremmest en velskrevet roman 
med en god og velkomponeret 
fortælling. Hvis jeg også bliver 
klogere undervejs, er det et ekstra 
plus. Jeg kan også godt lide at 
læse om cykelsport, fordi det har 
min store interesse”

KARINAS  KARINAS  
FAVORITTERFAVORITTER

TRE KVINDER TRE KVINDER 
Lisa TaddeoLisa Taddeo

Mød tre meget forskellige kvinder, med det tilfælles at 
de alle har en historie om begær, som har formet deres 
liv. Bogen bygger på sande beretninger fra amerikan-
ske kvinder fra forskellige samfundslag gennem 8 år.

FANGELEG FANGELEG 
Kim Fupz AakesonKim Fupz Aakeson

I og omkring et dansk fængsel færdes indsatte og an-
satte i et hårdt og på samme tid følsomt miljø. Fyldt med 
spændinger er der ikke langt fra den stille hverdag til 
øretæver i luften. Til en bred skare af romanlæsere.

ENGANG VAR JEG JESPER SKIBBY ENGANG VAR JEG JESPER SKIBBY 
Tonny VormTonny Vorm

Han var kendt som den friske og rapkæftede cykel-
rytter. Åbenhjertig biografi om Jesper Skibby og hans 
søgen efter at finde ind til sig selv og et ståsted i livet 
efter afslutningen på en imponerende karriere.



FREMAD FREMAD 
Bastian Emil GoldschmidtBastian Emil Goldschmidt

Cykelsporten fortalt for kulturinteresserede sports- 
entusiaster, fans af Jørgen Leths fortællerstil og den 
nysgerrige udenforstående, der her bliver indviet i den 
gamle arbejdersport.

DEN INDERSTE KERNE DEN INDERSTE KERNE 
Lotte Kaa AndersenLotte Kaa Andersen

Lotte Kaa Andersen fortæller i romanform om forskeren 
Inge Lehmann og hendes opvækst. For læsere af bio- 
grafiske og historiske romaner og slægtshistorier.

MØRKET MØRKET 
Ragnar JónassonRagnar Jónasson

Første del i en trilogi om den islandske politikvinde 
Hulda, der vil nå at opklare et mord mere 14 dage inden 
pensionen. For læsere af nordiske kvalitetskrimier.

DER HVOR DU IKKE VIL HEN DER HVOR DU IKKE VIL HEN 
Astrid SaalbachAstrid Saalbach

Skæbnesvanger familiehistorie fra starten af 1900-tallet 
om Sigrid og hendes moster Anna. En god roman, som 
bl.a. foregår i Faaborg og Grønland, og som vil glæde læ-
sere af slægtsromaner skrevet på en historisk baggrund.

GENNEM SPRÆKKERNE GENNEM SPRÆKKERNE 
Marianne Iben HansenMarianne Iben Hansen

En datters rørende beretning om de sidste år med sin 
demente far og de mange svære følelser, de uløselige 
dilemmaer og forsøgene på at håndtere det uforudsige-
lige. Til inspiration for pårørende til demente.



”En rigtig god bog for mig er 
en roman, som godt nok er let 
læselig, men som alligevel har 
et indhold, der gør så meget 
indtryk, at man husker den 
mange år efter.”

JENS’  JENS’  
FAVORITTERFAVORITTER

KORSVEJE KORSVEJE 
Jonathan FranzenJonathan Franzen

Individ og familie, Gud og det amerikanske samfund  
i begyndelsen af 1970’erne omfavner en på alle måder 
stor og vidunderlig saga om familien Hildebrandt.  
Til læsere af indsigtsfuld litteratur.

TOPEKASKOLEN TOPEKASKOLEN 
Ben LernerBen Lerner

Adam er eminent til at debattere og skyer ingen midler 
for at vinde debatter. Samtidig skal han finde sig selv i 
en verden, hvor debatkunsten ikke rangerer højt i high 
schoolens interne hierarki. 

DEN KATASTROFALE TRIUMF DEN KATASTROFALE TRIUMF 
Niels Bo PoulsenNiels Bo Poulsen

Den fransk-preussiske krig i 1870-1871 forenede Tysk-
land, som herefter blev Europas førende magt. 
Til læsere med interesse for krige og Europas historie.



RADIO 101,3RADIO 101,3  
Martin AndersenMartin Andersen

I denne smukke og stemningsfulde graphic novel inter-
viewes en mandlig forfatter om sin nye bog men også 
om stress og dødsangst. Til læsere af psykologiske 
bøger om mandeliv og yndere af flotte illustrationer.

DØDEN PÅ DEN GUSTENGULE HESTDØDEN PÅ DEN GUSTENGULE HEST
Martin DavidsenMartin Davidsen

Veloplagt historisk krimi om den nysgerrige Laurits 
Bogbinder, som får sat sin behagelige tilværelse over 
styr i reformationstidens Helsingør. Til krimilæsere som 
også er interesserede i danmarkshistorie.

I DET FJERNE I DET FJERNE 
Hernan Diaz Hernan Diaz 

En ung svensk immigrant ender i 1800-tallet alene i den 
amerikanske ødemark. Det bliver starten på en vild for-
tælling. Til læsere med interesse i historiske romaner 
og særligt den amerikanske frontiermyte.

KLIKKLIK  
Linwood BarclayLinwood Barclay

Universitetsprofessor Paul Davis overlever med nød og 
næppe et mordforsøg. Da han forsøger at overvinde sit 
traume ved at skrive en bog om oplevelsen, køber hans 
kone en gammel skrivemaskine til ham som inspiration.

KÆDEN KÆDEN 
Adrian McKinityAdrian McKinity

Da Rachel Kleins datter bliver kidnappet, bliver hun  
instrueret i selv at kidnappe et barn, hvis hun nogen- 
sinde vil se sin datter igen. Til alle spændingselskere.



”En god bog for mig har et let 
sprog, hvor jeg ikke skal læse 
den samme sætning om flere 
gange for at forstå den. Jeg har 
fået smag for historiske romaner 
med flere generationer - og så 
elsker jeg bare at gætte med på 
mysterier i krimier.”

RANDIS  RANDIS  
FAVORITTERFAVORITTER

JALOUSIMANDEN OG ANDRE FORTÆLLINGER JALOUSIMANDEN OG ANDRE FORTÆLLINGER 
Jo NesbøJo Nesbø

Syv velskrevne fortællinger, der kredser om jalousi,  
begær og utroskab. Jo Nesbø formår at skabe en 
medrivende historie på meget få sider uden man føler 
sig snydt. 

LENNI OG MARGOTS ET HUNDREDE ÅR LENNI OG MARGOTS ET HUNDREDE ÅR 
Marianne CroninMarianne Cronin

Et umage venskab blomstrer op mellem Lenni på 17 år 
og Margot på 83 år, og nu skal de begge to snart dø.  
En varm og sørgmodig fortælling om venskab og  
kærlighed på trods. 

DET DER SKILLER OS DET DER SKILLER OS 
Brit BennettBrit Bennett

Et par enæggede tvillingers veje skilles, og hvor den  
ene bærer på en hemmelighed og får et privilgeret liv 
som hvid i Los Angeles, må den anden slide i det i Syd-
staterne som servitrice og sort.



GÆSTELISTEN GÆSTELISTEN 
Lucy FoleyLucy Foley

En celeber tv-stjerne og en succesfuld blogger skal 
giftes, og det mondæne bryllup skal stå på en afsides-
liggende irsk ø. Da strømmen går under et stormvejr, 
dukker et blodigt lig op.

SANATORIET SANATORIET 
Anne-Sophie Lunding-SørensenAnne-Sophie Lunding-Sørensen

Fire selvmord har rystet nervesanatoriet Sølund og 
derfor ansættes psykoanalytiker Hannah Neumann for 
at få styr på kvindeafdelingen. Roman med en blanding 
af historisk kærlighedshistorie og krimielementer.

MAN SKULLE NOK HAVE VÆRET DER MAN SKULLE NOK HAVE VÆRET DER 
Thomas KorsgaardThomas Korsgaard

Da Tue mister sin lejlighed i København, nægter han at 
vende retur til familien i Skive. Han låner en sofa hos 
kollegaen Victoria og hendes mor, men Tue har svært 
ved at begå sig i overklassefamilien. 3. del i serien.

GIFTMAGERSKEN GIFTMAGERSKEN 
Sarah PennerSarah Penner

Nella driver et hemmeligt apotek skjult i Londons gader 
i 1791, hvor en ny kunde ufrivilligt sætter gang i en ræk-
ke forfærdelige begivenheder. I nutidens London finder 
Caroline tilfældigt et spor efter apoteket.

DØDEN I KURBADET DØDEN I KURBADET 
Anna GrueAnna Grue

Anne-Maj er på rekreation på et kurbad, da en af de 
andre gæster findes dræbt. Hun assisterer som før 
politiet med opklaringsarbejdet. Velfungerende hygge-
krimi, som ikke ødelægger nogens nattesøvn.



DET GLÆDER VI DET GLÆDER VI 
OS TIL I 2022OS TIL I 2022
Der kommer hele tiden nye bøger på hylderne, og her har vi samlet 
en række titler, som vi ser frem til kommer på bibliotekerne i 2022. 
Ofte kan du reservere bøgerne, inden de modtages på Bibliotekerne. 
Kontakt en bibliotekar for at høre om mulighederne.

SYV DØDSFALD SYV DØDSFALD  
Evelyn HardcastlesEvelyn Hardcastles

En kringlet forfatterhjerne, en britisk bestseller, et genialt, originalt 
mordmysterium. Aiden Bishop kender reglerne. Evelyn Hardcastle 
falder død om hver dag, indtil han identifi cerer hendes drabsmand og 
bryder det loop, han er fanget i. Men hver gang dagen begynder forfra, 
vågner Aiden i skikkelse af en ny gæst på Blackheath Manor.

HVIS MAN IKKE VIDSTE BEDREHVIS MAN IKKE VIDSTE BEDRE 
Lotte KirkebyLotte Kirkeby

En kvinde vender tilbage til den by, hvor hun boede sammen med sin 
mand og sin datter. 

DET VÅGNE HJERTE DET VÅGNE HJERTE  
Merete Pryds HelleMerete Pryds Helle

Det vågne hjerte er en selvstændig fortsættelse af Folkets skønhed 
og Vi kunne alt. Til sammen danner romanerne en stort anlagt trilogi, 
der kortlægger det 20. århundredes danmarkshistorie med kvinderne i 
centrum.



DEN GYLDNE HEST DEN GYLDNE HEST  
Peter IngemannPeter Ingemann

Historier fra en brun bodega, der er ét langt grineflip. Skrevet med en 
varm og dyb kærlighed til miljøet og typerne, der kom og kommer på de 
brune bodegaer.

17951795 
Niklas Natt Och DagNiklas Natt Och Dag

1795 er en hæsblæsende og uforudsigelig afslutning på Niklas Natt och 
Dags store værk om en blodig tid i Sveriges historie.

PAKKETPAKKET 
Monika HelferMonika Helfer

I tiden omkring første verdenskrigs udbrud lever Josef og Maria sam-
men med deres børn i udkanten af en lille alpelandsby i Østrig. Det er 
en fattig familie som står uden for samfundet. Josef bliver indkaldt til 
hæren og må i krig. Smukke Maria bliver tilbage med børnene, og da 
Josef omsider kommer tilbage, er de fire børn blevet til fem.

DETRANSITION, BABY  DETRANSITION, BABY   
Torrey PetersTorrey Peters

Bogen er en sardonisk energiudladning, der både drager og ikke dra-
ger omsorg for sit persongalleri. Trans-og ciskøn får deres tur gennem 
maskinen.

EFTERMÆLEEFTERMÆLE 
Ole NørskovOle Nørskov

“Kresten er død.” Efter 20 år bag en computerskærm i redaktionssekre-
tariatet på Dagbladet modtager Michael Eriksen et telefonopkald, som 
vender op og ned på hans tilværelse



GLÆD DIG TIL ENDNU GLÆD DIG TIL ENDNU 
FLERE ANBEFALINGERFLERE ANBEFALINGER
I starten af 2022 præsenterer vi fire booktalks med temaer, 
hvor der både er plads til nyheder og gemte skatte.  
Til hver booktalk er der udvalgt et passende tilbehør.  

2. FEBRUAR - RY BIBLIOTEK 
Karismatiske karakterer og Kage
De bedste romaner med enten biogragisk eller selvbiografisk indhold.

9. FEBRUAR - GALTEN BIBLIOTEK 
Kærlighed og Kildevand 
Romaner om både store og små kærlighedshistorier.

23. FEBRUAR - HØRNING BIBLIOTEK 
Krimier og Knas 
De bedste spændings- og kriminalromaner med mord og opklaringer.

2. MARTS - SKANDERBORG BIBLIOTEK 
Krig og Kolde øl 
Både skøn- og faglitteratur om krigens mange ansigter.

HENT GRATIS BILLETTER PÅ 
WWW.SKANDERBORG.BIBLIOTEK.DK


