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Øjvind anbefaler: 
 
Antonio Pennacchi: fascistkommunisten. 2015. 351 s.  

 
En stærk og begivenhedsrig fortælling om den unge Accio 
Bennassis opvækst i efterkrigstidens splittede og hårdt 
ramte Italien.  
Barsk, humoristisk og så tæt på ærlig som 
det næsten kan lade sig gøre i en roman. 
Der bliver ikke lagt fingre i mellem i 
skildringerne, hverken af Accio selv eller de 
andre han skriver om.  
Et spændende indblik i et stykke Italien som 

ikke er så kendt herhjemme, hvor kommunister og neo-
fascister slås i gaderne og hvor man bliver målt på om man 
tør lægge handling bag sine ord. 
 

 Galsan Tchhniag: Den blå himmel. 2003. 175 s.  
 

Noget så sjældent som en Mongolsk roman 
på dansk. Historien er nærmest mere et 
etnografisk dokument over livet som nomade 
på de Mongolske stepper end det er en 
klassisk roman. Det betyder dog ikke at der 
ikke sker noget. Romanen beskriver 
hverdagens dramatik i den lille familie, og 
man keder sig ikke et sekund hvis man har 
blot den fjerneste interesse for hvordan 
verden tager ud fra et helt andet ståsted end 
det vi er vandt til. 

 
Ivar Gjørup: Platons Gåde : den levende skrift. 2016. 522 s.  

Ivar Gjørup har begået et storværk om 
Platons skrifter og om skrift som medium i 
det hele taget. Bogen er selv skrevet 
levende og energisk, og uanset at det nok 
hjælper at havde styr på Platons forskellige 
tekster, skorter det ikke på underfundige 
betragninger der er med til at gøre 
læsningen interessant for alle, og gøre 
filosofiens stamfar og ikon til et menneske af 
kød og blod, som havde forældre og 
dagligdag i oldtidens Athen. 
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John le Carré: Duernes Tunnel. 2016. 399 s.  

Den berømte forfatters erindringer. Skrevet 
med ægte engelsk beskedenhed, der 
nærmer sig det selvudslettende, og fyldt 
med anekdoter fra forfatterens lange og 
begivenhedsrige liv i og udenfor de 
hemmelige tjenesters verden. David John 
Moore Comwell, som han hedder i 
virkeligheden, fortæller med humoristisk 
sans og ærlighed – fornemmer man – om 
sin opvækst med en svindlerfar, sine 
mange research-rejser og ikke mindst om 

de mange interessante historiske personligheder han har 
truffet. 
 
Orhan Pamuk: Dette fremmede i mig. 2016. 638 s.  

Denne historiske roman er en poetisk og 
kalejdoskopisk fortælling om en 
gadesælger i Istanbul og hans livtag med 
kærligheden. Historien om 
Youghurtsælgeren Mevlut Karataᶊ væver 
sig ind i Tyrkiets historie fra 1950 til i dag, 
og bogen bringer på den måde en 
interessant periode og brydningen mellem 
Islam, militæret og det moderne 
kapitalistiske samfund i spil, med en 
humoristisk tone og en enorm dybde. 

 
 
Hugo Pratt: De Gådefulde Laguner. 2016. 104 s.  

Corto Maltese driver ind og ud af drømme, 
som det passer ham. Den italienske 
serietegner Hugo Pratts figur har selv 
skåret sin lykkelinje i håndfladen og han 
kommer ud for mange fantastiske eventyr i 
de mange visuelt imponerende og 
stemningsmættede historier fra de syv 
have i tiden omkring 1. Verdenskrig. De fire 
historier i denne s/h genudgivelse er lige så 
godt et sted at starte som ethvert andet 

med Pratts meget poetiske og til tider lidt lukkede univers. De 
kan med fordel læses enkeltvis som noveller. 
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Péter Gárdos: Feber ved daggry. 2016. 239 s.  

Gárdos’ længe ventede debutroman er 
baseret på hans egen familiehistorie. Og 
selv om kernefortællingen håndterer 
barske tematikker som Holocaust-
overlevelse, flugt og internering, er der en 
vis melankolsk humor som går igen i 
beretningen om, hvordan forfatterens far 
satte sig for at finde kærligheden ved at 
skrive til alle de unge kvinder der, ligesom 
han selv, havde overlevet nazisternes 
regime og var kommet til Sverige. 

 
 

Hanne anbefaler: 
 
Eva Marie Fredensborg : Det hvide mørke : en moderne 
slægtsgåde, 2016. 325 s. 

 

Emma har altid troet, at hun kender sin 
familiebaggrund, men mødet med den 
ukendte farfar, Harald, ændrer hendes liv og 
efterlader hende med en helt ny opfattelse af 
sig selv og den genmasse hun bærer rundt 
på. 
Spændende og anderledes slægtshistorie. 
Hvad ved vi egentlig om vores familie og 
hvad betyder slægtsbånd, hvad enten de er 
biologiske eller psykologiske? 

 
Helle, Merete Pryds : Folkets skønhed, 2016. 428 s. 

 
Marie vokser op på Langeland i 1930'erne i et 
forarmet miljø, der ikke levner mange 
muligheder for de unge, som ønsker sig et 
andet liv end forældregenerationen. 
Fremragende familie- og slægtsroman, som 
følger Marie frem til parcelhuslivet i Værløse i 
60’erne. 
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Britt Karin Larsen : Der vokser et træ i Mostamägg, 2016. 
173 s. 

En dejlig og poetisk fortælling om folket i 
Finnskogen. Skovfinnerne bor i de dybe 
skove på grænsen mellem Norge og Sverige, 
de lever i pagt med naturen med bjørnejagt, 
magi, overtro og stærkt sammenhold. 
Den unge Skovfinne Lina, er stukket af fra 
sin plads med sit nyfødte barn. Hun strejfer 
rundt i skoven uden mad og ly, indtil hun 
møder eneboeren Taneli, bjørnedræber og 
måske morder. Taneli giver Lina og barnet 

husly, og de to finder sammen i en stille samhørighed. 
Første del af serie: Folket i Finnskogen (i alt 7 bind) 
 
Britt Karin Larsen : Himmelbjørnens skov, 2016. 277 s. 

 
Anden del af serie: Folket i Finnskogen (i alt 7 bind) 
Serien følger skovfinnerne fra midten af 1800-tallet 
og til nutiden. 
 

 
 
 
57.6. Peter Wohlleben: Træernes hemmelige liv, 2016. 215s 

 
Fascinerede indblik i træernes biologi skrevet 
af den tyske skovløber og forstspecialist 
Peter Wohlleben. 
Hvordan ved træerne hvornår de skal smide 
bladene? Hvorfor er det kun nogle træer, der 
bliver angrebet af skadedyr? Hvad er gode 
vækstbetingelser for et træ? Og kan træer 
egentlig tale? Find svarene og mange andre 
gode fortællinger i bogen. 
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Billedbøger for voksne: 
 

50 Philip Ball : Naturens mønstre : hvorfor naturen ser ud, 
som den gør, 2016. 288 s. 

 
Fantastisk flot og spændende bog. 
Gå på opdagelse i naturens forunderlige 
mønstre. Der er orden i den tilsyneladende 
kaotiske og tilfældige natur; se hvordan 
naturen udfolder sig i for eksempel spiraler, 
bølger, symmetri, bobler og pletter. 

Bogen for den naturinteresserede, den fotografiinteresserede 
og ikke mindst dig, der leder efter inspiration til design og 
håndarbejde. 
 
64.64 Arne Nerjordet og Carlos Zachrison : Fugle : 
farverige og fantasifulde, 2016. 176 s. 

 
De har gjort det igen! De to strikke-guruer fra 
Norge har igen lavet en sjov og stærkt 
inspirerende strikkebog. Denne gang er det 
fugle der skal strikkes – og det drejer sig 
både om seje vinterfugle med huer og 
halstørklæder, kopier af havens fugle, 
sweater-fugle og yndige og ekstravagante 
paradisfugle med glimmer og blanke tråde. 

Er du kørt træt i sjaler og store sweatre, så få din strikke-
glæde tilbage med overkommelige og livsglade projekter – 
eller nyd de stilfulde billeder! 
 
99.4 Nyman, Ingrid Vang 
Ingrid Vang Nyman : (1916-1959) : Pippi fra Vejen, 
redaktør: Teresa Nielsen, 2016. 270 s. 
 

Om den danske kunstner Ingrid Vang 
Nyman, som voksede op i Vejen og som 
især er kendt for sine illustrationer til Astrid 
Lindgrens bøger om Pippi Langstrømpe. 
Med gengivelser af bogillustrationer, skitser, 
malerier og keramik. En flot og interessant 
udgivelse. 
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Mette anbefaler: 
 

Selvbiografiske bøger og bøger med selvoplevet 
indhold 
 

99.4 Antoine Leiris: I får ikke mit had, 2016. 118 s. 
  
Antoine Leiris' kone, Hélène, er blandt ofrene 
for terrorangrebet i Paris i november 2015.  
Her beskriver Antoine, hvordan livet 
fortsætter efter Hélènes død, med både 
sorgen og kampen for at skabe en ny 
hverdag med sønnen Melvil. 

 

04.6 Søren Ulrik Thomsen: En hårnål klemt inde bag 
panelet, 2016. 156 s. 
  

  

Essayistiske tekster, erindringshistorier og 
prosadigte. Med tiden som omdrejningspunkt 
filosoferer Søren Ulrik Thomsen (f. 1956) 
over forskellige oplevelser i sit liv, herunder 
bl.a. erindringen, sin egen dødelighed og 
fænomener i samtiden. 
 
 
 
 

29.7 Benny Andersen: Sådan kan Islam også være, 2015. 
80 s. 
 Samtale- og debatbog om Islam, integration 
og sameksistens. 
Indhold: Samtale med Kjeld Holm; Samtale 
med Özlem Cekic ; Kvinders stilling i islam ; 
De sefardiske jøders lange rejse ; Samtale 
med overrabbiner Bent Melchior ; Til jer ; 
Beretning om Rohana King ; Samtale med 
Yildiz Akdogan (S) ; Samtale med Søren Pind 
(V) ; Min barbadianske familie ; Håb - eller?  
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Mustafa Gezen: Om Dialog Forum. Erling Tiedeman: 
Ytringsfriheden efter Charlie Hebdo. 
 
 
98.214 Samar Yazbek: Over grænsen: beretning fra mit 
Syrien i ruiner, 2016. 333 s. 

 
 

Den syriske forfatter og journalist Samar 
Yazbek, der nu er i eksil, har illegalt rejst ind i 
Syrien for at interviewe krigere såvel som 
almindelige mennesker om de forhold 
borgerkrigen medfører 
 
 
 
 

 
 

Bøger med flotte fotos 
 
44.4. Sydslesvig. Kristian Ditlev Jensen: Sydslesvig: 
steder og mennesker, 2016. 207 s. 
 

Personlige beskrivelser af det gamle 
danske land, fra grænsen til Ejderen. 
Illustreret med farvefotos af landskaber, 
byer, mennesker og gamle lokalhistoriske 
fotos. 
 
Kristian Ditlev Jensen udgav i 2015 en 
tilsvarende bog om Sønderjylland. 

 
 
 
59.59 Jørn Riel: Avigtat: eskimoliv, 2002. 95 s. 
 

 

I en række øjebliksbilleder fra det 
eskimoiske hverdagsliv, viser 
forfatteren, hvordan eskimoerne 
opfattede tilværelsen med alle dens 
tildragelser og mysterier. 
 

https://vejbib.dk/ting/object/870970-basis%3A24402932
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Romaner der foregår i Danmark, Island, Tyrkiet, 
Rusland, USA og Frankrig 
 
 

Asger Baunsbak-Jensen: Annas store lille verden : en 
erindringsfortælling, 2016. 158 s. 

 
 

Erindringsfortælling om Anna som ung 
gårdmandskone i et landsogn i 1930'erne med 
et liv præget af hårdt arbejde, økonomisk krise 
og ægtefællens depressioner. 
 
 
 
 
 

 
Lotte Kaa Andersen: 100 dage. 2016. 332 s.   

 
 

På den attraktive Hambros Allé i Hellerup har 
et par af familierne en del at slås med trods 
deres tilsyneladende perfekte liv med store 
karrierer og styr på alting.  
Bag facaderne har kærligheden og nærværet 
trange kår, og alle lider under det. 
 
2. del af: Hambros Allé 7-9-13 

 
 

Jon Kalman Stefansson: Fisk har ingen fødder: en 
slægtshistorie. 2015. 407 s. 

 
 

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. 
 

 
 

https://vejbib.dk/ting/collection/870970-basis%3A52691141
https://vejbib.dk/ting/collection/870970-basis%3A52691141
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Kristín Marja Baldursdóttir: Køligt daggry. 2016. 150 s. 

 
Efter et kort, intimt møde mellem Thorsteina og 
den unge vikar Atli, udsættes han for et 
livstruende overfald. Mistanken falder på en 
pigeklike fra skolen, og da pigerne 
efterfølgende bryder ind i Thorsteinas lejlighed, 
tager hun sagen i egen hånd 
 
 
 

 

 
Zülfü Livaneli: Serenade. 2015. 301 s. 

 
 

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

 

 
Alina Bronsky: Baba Dunja og kærligheden. 2016. 186 s. 
 

 

Baba Dunja vender som ældre kvinde tilbage til 
sin gamle landsby i dødszonen ved Tjernobyl.  
Her lever hun med sine naboer et så 
almindeligt liv som muligt med giftig jord og 
bestrålede fødevarer, imens hun tænker tilbage 
på sit liv. 
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Gabrielle Zevin: Historien om A. J. Fikrys liv. 2015. 280 s. 
 

 
 

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 
 
 

 
 

Anthony Doerr: Alt det lys vi ikke ser. 2015. 557 s. 
 

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 
 
 

 
 
En humoristisk roman 
 

 
Erlend Loe: Enden på verden som vi kender den. 2016. 
276 s. 
 

Efter 2-3 år i skovene med elgen Bongo, 
vender Doppler hjem til familien. Men huset er 
blevet blåt, og en anden mand har taget hans 
plads. Kan Doppler få sin plads i familien 
tilbage, og kan han finde ud af en normal og 
materialistisk tilværelse? 
 
3. del af serie.  
1. del: Doppler 2. del Volvo Lastvagner 
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Spændende, barske og foruroligende romaner 
 

 
Peter James: På liv og død. Krimi. 2015. 2015. 351 s.  

 

Red Westwoods tidligere kæreste forfølger 
hende og udgør en dødelig trussel mod hende 
selv og hendes familie. Kriminalkommissær 
Roy Grace, der leder jagten på ham, bliver sat 
under pres, da hans egne folk kommer i 
farezonen. 
 
Nr. 10 i serien med kriminalkommisær Roy 

Grace.  Nr. 1: ’Død enkelt.’ 
 
Lee Child: 61 timer. Spænding. 2015. 394 s.  

 

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. 
 
Nr. 9 i serien med Jack Reacher som 

hovedperson. (Nr. 1 har titlen: ’Falske værdier’. 
Nr. 10: ’Ingen vej tilbage’ er netop udkommet, den kan ses i 
biografen til oktober med Tom Cruise i hovedrollen. 

 

Oliver Bottini: Mord i zen. Krimi. 2010. 300 s. 
 

Den alkoholiserede kommissær Louise Boní 
fra Freiburg Politi står over for at blive 
suspenderet, men først skal hun lige se på en 
tilsyneladende enkel sag med en buddhistisk 
munk. På sin uortodokse måde afdækker 
Louise lag på lag i en sag, der viser sig at 
være rigtig grim, og som kommer til at koste 
menneskeliv og tabte illusioner. 
 

Nr. 1 af 4 i serien med kommissær Louise Boní 
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Michael Katz Krefeld: Afsporet. Krimi. 2013. 321 s. 

 
Politibetjenten Thomas Ravnsholdt er på 
sygeorlov på ubestemt tid og godt på vej i 
hundene, efter hans kæreste blev fundet dræbt 
ved et indbrud i deres fælles hjem. Men en 
bartender får overtalt Thomas til at lede efter en 
forsvunden prostitueret, der muligvis har været 
offer for menneskehandel. Det viser sig dog at 
være en ganske farlig sag. 

Nr. 1 af 4 med politibetjenten Thomas Ravnsholdt. 
 
 
Katrine Engberg: Krokodillevogteren. Krimi. 2016. 336 s. 

 
I en ejendom i København bliver en kvinde 
myrdet i sin lejlighed. Kriminalbetjent Jeppe 
Kørner og kollegaen Anette Werner bliver sat 
på sagen. Det står hurtigt klart, at mordet har 
forbindelse til en af ejendommens andre 
beboere. 
 
 

 
 
 
Steffen Jacobsen: Enhjørningen. Krimi. 2016. 333 s. 

 
Politiinspektør Lene Jensen tager midt i sin 
skilsmisse modvilligt en sag om en dræbt ung 
udenlandsk kvinde. Privatdetektiven Michael 
Sander leder efter en forsvunden dansk 
violinist. Sagerne fører til sidst til et dramatisk 
sammenfald. 
 
Nr. 3 i serien med Lene Jensen og Michael 
Sander.  Nr. 1 i serien hedder ’Trofæ. ’ 
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Sara Blædel: Bedemandens datter. Spænding. 2016. 337 s 

 
 Da Ilka Nichols Jensen får besked om, at 
hendes far er død, kommer det som noget af 
en overraskelse. Faderen forsvandt til USA, da 
Ilka var lille og hun har ikke hørt fra ham i 33 
år. Nu vil hun forsøge at finde ud af, hvorfor 
han forlod sin danske familie 
Nr. 1 i planlagt serie med Ilka Nichols som 
hovedperson. 
 

 
 
Thomas Rydahl: De savnede. Krimi. 2016. 514 s. 
 

Klaverstemmer og taxachauffør Erhard 
Jørgensen er temmelig meget på spanden, da 
han påtager sig en detektivopgave på 
Fuerteventura, hvor han bor. Mens han 
eftersøger en illegal flygtning, er et dansk tv-
hold ankommet til øen for at opspore den 
egenrådige kendis Le Lupus' far. 
 

Nr. 2 i serien med Erhard Jørgesen 
Nr. 1 hedder ’Eremitten’ 
 
 
 
 
Leif Davidsen: Djævelen i hullet. Spænding. 2016. 393 s. 

 
Den danske efterretningsagent John Arnborg 
hopper i 1993 af til Rusland og efterlader kone 
og datteren, Laila, hvis liv forbitres over sviget. 
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Digte 
 
 
Danial Khalil: Kærlighed og kulturskyer. 2016. 130 s. 

 
 
Digte om en ung mand, der i jeg-form fortæller 
om splittelsen mellem muslimsk og vestlig 
kultur 
 
 
 
 

 
Sten Kaalø: Bobler. Digte 2016. 80 s. 

 
En samling nye Kaalø-digte, mange om 
kærlighed og vejr og vind over markerne, men 
også en del med dyr: "Leoparden skal være 
velkommen, især da, hvis den er 
litteraturinteresseret." 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.forlagetvandkunsten.dk/112562/zoom/
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Claus anbefaler: 

 
Martin Kristensen: Folkene i plantagen 
Hjemstavnsroman fra Klelund plantage – om 
skovarbejdernes forhold i begyndelsen af 1900-
tallet. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Svend Åge Madsen: Pigen i cementblanderen 
En række fortællinger snor sig mellem hinanden, 
tvistes og drejes, så det, der det ene øjeblik virker 
dagligdags og letgenkendeligt, i næste nu 
transformeres til noget absurd og kaotisk. 
Dobbeltgængere, astrofysikere og gammeldags 
politiopdagere blandes sammen til en humoristisk 
og raffineret blanding af gedigen fortælleglæde. 
 
 
 
 
 
Tage Skou-Hansen: De nøgne træer 
Om nogle unge mennesker i en sabotagegruppe i 
besættelsestidens Århus og et trekantsdrama 
blandt gruppens medlemmer. 
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Europamestrene (79.71) 
Antologi der afdækker fodboldens betydning for 
den nationale identitet med udgangspunkt i de 
europæiske landshold, som har vundet EM i 
perioden 1980-2012. 
 
 
 
 
 
 
 
Rasmus Elgaard: Weltklasse : historien om 
Bundesligaen  (79.71) 
Bundesligaens historie beskrives kronologisk i 
udvalgte fortællinger fra starten i 1963 til i dag. 
 
 
 
 
 
 
 
Hans Mortensen: Sommeren 1960 (79.71) 
Historien om det danske fodboldlandshold der 
overraskende vandt sølv ved OL i 1960 og blev 
Danmarks helte. 
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Bruce Springsteen: Born to run (99.4) 
Rockmusikeren og -sangeren Bruce Springsteens 
(f. 1949) erindringer om barndommen, familien og 
karrieren på scenen samt om de personlige op- 
og nedture. 
 
 
 
 
 
 
 
Bruce Springsteen: Ties that bind (Boxsæt) 
35 år efter udgivelsen af ”The river” markeres   
denne med et ekstravagant bokssæt, med 4 cd'er, 
to koncert-dvd'er, doku-dvd, coffeetable-bog og 
teksthæfte for at beskrive den kunstnerisk 
krævende – og arbejdsgale – proces, Springsteen 
kastede sig ud i dengang. 
 
 
 
 
Elena Bianchi: Verdens smukkeste National 
parker (50.2) 
Gennem vidunderlige fotos og en oplysende tekst 
får man her mulighed for at møde en lang række 
af verdens smukkeste og mest fantastiske 
nationalparker inklusiv 4 danske. For alle 
naturelskere og lænestolsrejsende. 
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Jacques Tardi: Skud fra liggende stilling 
Lejemorderen Martin Terrier vil gerne trække sig 
tilbage fra jobbet; men efter 10 år med drab og 
mord er der mange, som ønsker at spolere den 
plan, bl.a. Terriers tidligere arbejdsgivere. 
 
 
 
 
 
 
Juan Diaz Canales: Under midnatssolen 
(Corto Maltese) 
I 1915 får Corto Maltese i San Francisco overrakt 
et brev fra sin ven Jack London. Brevet sender 
ham på en begivenhedsrig og farlig rejse til byen 
Dawson i Canada. 
 
 
 
 
 
Hugo Pratt: Saint-Exupery – den sidste rejse 
Tegneserie om de sidste 12 minutter af Antoine 
de Saint-Exupérys liv, hvor han flashbacker sit liv, 
inden hans fly skydes ned af tyske jagere. 
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Juan Diaz Canales: Et sted i skyggerne 
(Blacksad) 
Detektiven Blacksad får til opgave at efterforske 
mordet på sin tidligere kæreste, Natalia. Sporet 
leder via barer og baggårde til samfundets top, 
hvor det endelige opgør kommer til at stå. 
 
 
 
 
 
 
Oliver Bottini: Jægere i natten 
Krimi fra Freiburg, hvor Louise Bonì er på vej 
videre med sit liv. Samtidig involveres hun og 
kollegaerne på mere end én måde i en 
kompliceret sag med en forsvunden pige og flere 
mord - og måske flere mordere? 
 
 
 
 
 
James Lee Burke: Verdens lys 
Politimanden Dave Robicheaux bliver konfronteret 
med en seriemorder, der truer hans familie på 
livet, alt imens han også har hænderne fulde med 
ondskabsfulde oliebaroner og en sheriff med et 
horn i siden på ham. 
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Gianrico Carofiglio: Efter al sandsynlighed 
Forsvarsadvokaten Guido Guerrieri overtager en 
sag om et barnemord. En gadehandler er set nær 
gerningsstedet, og da han har et billede af den 
dræbte dreng synes sagen oplagt, men en 
samtale med den sigtede og en nærmere 
granskning af akterne giver Guerreri et spinkelt 
håb om frifindelse. 
 
 
 
 
Michael Connelly: Mordbrand 
Harry Bosch arbejder som seniormedarbejder i 
afdelingen for uafsluttede sager og kommer 
sammen med den ambitiøse unge Lucia Soto på 
en sag om et muligt attentat på en musiker for ti 
år siden. 
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Dolores Redondo: Offergaven 
Politikommissær Amaia Salazar fra Navarras 
autonome politi får en vanskelig sag, da en spæd 
pige dør en uforklarlig død. Pigens far opfører sig 
underligt og stjæler liget, hvilket får Amaia til at 
sætte en efterforskning igang af tidligere 
spædbørns dødsfald på egnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fred Vargas: Den barmhjertige guillotine 
Krimi fra Frankrig, hvor kriminalinspektør 
Adamsberg og hans forunderlige team af 
kollegaer forsøger at opklare en række dødsfald, 
der viser sig at være sammenhængende mord 
med forbindelser til både Island og et historisk 
selskab med interesse for den franske revolution. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          BogCafé i Holsted 23.1.2017 

23 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Nicola O’Byrne: Haps! – en bog med bid i 
Den grimme ælling får nok at se til, da bogen den 
er i får besøg af en farlig krokodille. Mon det kan 
lykkes at komme af med krokodillen igen? 
 
 
 
 
 
 
 
Emma Yarlett: Bogmonstret Gumle 
Hvad sker der, når det lille gule monster Gumle 
begynder at gnaske i kendte eventyr som 
"Rødhætte" og "Guldlok"? Mon det giver ballade? 
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