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Adler-Olsen, Jussi:  
Kvinden i buret (1) – bind 1-2 

Første bind i Jussi Adler-
Olsens serie om 
vicekriminalkommissær Carl 
Mørck, der får til opgave at 
lede den nyoprettede Afdeling 
Q i kælderen på politigården.
 MP 746 

Fasandræberne (2) – bind 1-2  
Carl Mørck og Assad er 
tilbage i Afdeling Q, og denne 
gang tager de fat på et 
dobbeltdrab fra 1987, hvor et 
søskendepar findes brutalt 
myrdet i et sommerhus.  
 MP 749 

Flaskepost fra P (3) – bind 1-3 
En gammel flaskepost lander 
hos Afdeling Q efter mange 
års glemsel i Skotland, og Carl 
Mørck og hans hold må 
pludselig i gang med at finde 
en kidnapper. MP 752 

Journal 64 (4) – bind 1-2  
Carl Mørck, Assad og Rose får 
denne gang til opgave at finde 
en kvinde, der forsvandt i 
1987. Sporene fører gruppen 
til Sprogø. MP 684 

Marco effekten (5) – bind 1-3 
Marco opdager, at deres klan-
leder Zola vil lade ham 
lemlæste for at øge 
indtjeningen. Marco stikker 
han af og falder over et 
forrådnet lig og en frygtelig 
hemmelighed, og snart er 
både klanen og Afdeling Q lige 
i hælene på ham. MP 731 

 

Den grænseløse (6) – bind 1-3 
Carl Mørck og hans trekløver 
må til Bornholm for at finde ud 
af, hvad der skete for 17 år 
siden, da en ung, smuk pige 
blev fundet død i et træ. 
 MP 796 

Selfies (7) – bind 1-2 
Carl Mørcks tidligere chef 
ringer og beder Carl om at 
genoptage en uopklaret sag 
med et 12 år gammelt mord på 
en ung kvinde, da der sker et 
nyt mord, som på mange 
måder minder om det gamle. 
 MP 859 

 
 
Adler-Olsen, Jussi [et al.]: 
Liv for liv 

Syv af Danmarks bedste 
krimiforfattere har valgt at 
støtte Dansk Flygtningehjælp 
ved at skrive en række 
tankevækkende kriminoveller.  
 MP 694 

 
 
Aidt, Naja, Marie:  
Har døden taget noget fra dig så 
tag det tilbage 

Forfatterens skriver sig ud af 
sorgen over sin 25-årige søns 
død. MP 883 
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Aidt, Naja Maria: 
Sten saks papir – bind 1-2 

En historie om den sociale 
arv, en anderledes 
familieroman og en thriller, 
fyldt med humor og poesi. 
  MP 730 

 
 
Al-Aswany, Alaa: 
Den kongelige egyptiske 
automobilklub – bind 1-3 

Bogen foregår i 1940’erne og 
1950’erne, hvor et 
trekantsdrama mellem konge, 
udlændinge og oprørere 
udspiller sig i den mondæne 
klub. MP 791 

 
 
Allende, Isabel: 
Mit opdigtede land (99.4) 

Charmerende, livfulde og 
interessante beretninger fra 
Chile. MP 534 

 
 
Allende, Isabel: 
Åndernes hus – bind 1-3 

Slægstroman fra Chile, der 
samtidig skildrer Chiles 
dramatiske historie gennem 
tre generationer. MP 517 

 
 
Alvtegen, Karin 
En sandsynlig historie 

Den stenrige Anders 
overvældes i sin bil af følelsen 
af livets meningsløshed. Han 
lukker øjnene og giver bilen 

fuld gas. Selvmordet 
mislykkes, og efter endt 
hospitalsophold flytter han ind 
på et hotel, der drives af 
Helena. Hun står alene med et 
halvfærdigt hotel og de svære 
følelser omkring en skilsmisse 
samt teenagedatteren Emelie, 
som savner sin far. MP 715 

 
 
Alvtegen, Karin: 
Skygge – bind 1-2 

Thriller om en kulsort 
familietragedie, som oprulles, 
da husholdersken dør, og 
hendes arving findes. MP 610 

 
 
Andersen, Jens: 
Denne dag, et liv – bind 1-2 (99.4) 

Jens Andersens omfattende 
biografi om den verdens-
kendte forfatter Astrid 
Lindgren. MP 810 

 
 
Andersen, Jens: 
Kim Larsen – mine unge år (99.4) 

Jens Andersen har skrevet et 
meget personligt og fint 
portræt af Kim Larsens unge 
år.  MP 924 

 
 
Andersen, Jens:  
Under bjælken (99.4) – bind 1-2 

Igennem otte kapitler stiller 
Jens Andersen skarpt på 
Kronprins Frederik. MP 900 
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Andersen, Vita:  
Indigo – bind 1-2 

I Indigo kredser Vita Andersen 
om svigt, savn, identitet og 
kærlighed, som hun så ofte før 
har gjort. I punktnedslag fra 
en piges barndom trækker 
Vita læseren ind i et univers, 
med den psykisk ustabile mor, 
der ikke magter rollen som 
voksen. MP 909 

 
 
Arnaldur, Indriadason: 
Nordmosen 

Denne islandske kriminal-
roman om voldtægt, mord og 
fædrenes synder blev kåret 
som årets bedste nordiske 
krimi i 2002. MP 547 

 
 
Arnold Anastassia: 
Balladen om Marie – bind 1-2 

En krønike om Marie Krøyers 
liv 1864 til 1940.  MP 509 

 
 
Audur Ava Ólafsdóttir: 
Ar 

Jonas Ebeneser er fyldt med 
ar på sjælen, og rejser til et 
fjernt krigshærget land for at 
begå selvmord. Men på Hotel 
Silence inddrages han i gen-
opbygningen af huset og 
byen, og langsomt vender han 
tilbage til livet. MP 931 
 
 

 

Backman, Fredrik:  
Bjørneby – bind 1-2 

Ishockey bragte engang den 
lille, svenske by, Bjørneby, til 
glans og storhed, men 
desværre er det ved at være 
mange år siden, og byen er nu 
kun en skygge af sig selv. Men 
hvad er egentlig vigtigst – det, 
en sejr giver byen eller ind-
byggernes sikkerhed? MP 890 

 
 
Backman, Fredrik: 
Britt-Marie var her – bind 1-2 

Morsom roman om Britt-Marie, 
der forlader sin mand og 
flytter til en lille flække. 
  MP 858 

 
 
Backman, Fredrik 
En mand der hedder Ove – bind 
1-2 

Forfatterens debutroman om 
den sure, ældre mand er 
charmerende, skæv, satirisk 
og rørende. MP 772 

 
 
Backman, Fredrik:  
Min mormor hilser og siger 
undskyld – bind 1-2 

Da Elsas excentriske mormor 
dør, bliver Elsa sendt ud med 
undskyldende breve til alle de 
mennesker, Elsas mormor har 
fornærmet. MP 845 
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Baker, Jo:  
Huset Longbourn – bind 1-2 

Her beskrives tjeneste-
folkenes arbejde for at få 
søstrene Bennet gift med Mr. 
Bingley og Mr. Darcy fra Jane 
Austens udødelige klassiker, 
Stolthed og fordom. MP 803 

 
 
Banner, Catherine:  
Huset ved nattens ende 1-2 

Lægen Amadeo Esposito 
ankommer til en ø i 1914, hvor 
han gifter sig og stifter familie. 
Men et stort fejltrin medfører, 
at han ikke mere kan 
praktisere som læge. For at 
overleve åbner de en forladt 
og forfalden bar ved navn 
`Huset ved Nattens ende. 

MP 877 
 
 
Barfoed, Niels:  
Benedicte – en skæbne – bind 1-
2 (99.4) 

Forfatteren har fulgt sporene 
efter Benedicte Hergel via 
efterladte breve og dem, der 
kendte hende. MP 777 

 
 
Barry, Sebastian:  
Det hemmelige skrift – bind 1-2 

En gammel kvinde har været 
patient på et psykiatrisk 
hospital i Irland det meste af 
sit liv, og bid for bid får man 
brikkerne til det puslespil, der 
starter med kvindens barndom 

i 1930’ernes Irland til læserne 
møder hende som en olding 
på et usselt og nedslidt 
sindssygehospital. MP 679 

 
 
Bille, Joen: 
Villa Ibsen – bind 1-2 (99.4) 

I denne familiekrønike 
fortæller den prisbelønnede 
skuespiller og instruktør Joen 
Bille om sin opvækst, dels i 
barndomshjemmet i Gentofte, 
dels i alpehuset i Italien, Villa 
Ibsen.  MP 781 
 

 
Binchy, Maeve: 
Dage på Stone House Hotel – 
bind 1-2 

Efter at Chicky i mange år har 
levet på en løgn i USA, vender 
hun tilbage til familien i Irland 
og beslutter sig for at åbne et 
hotel. MP 767 
 
 

Binchy, Maeve: 
Et hjem til Frankie – bind 1-2 

Frankies mor er død, og faren 
Noel bliver ansvarlig for den 
lille piges liv, men Noel har et 
alkoholproblem og social-
rådgiveren Moira tvivler på 
hans evner. Heldigvis dukker 
Noels kusine, Emily, op og 
hjælper. MP 696  
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Binchy, Mave 
Fortællinger fra Chestnut Street 
– bind 1-2 

Chestnut Street er en helt 
almindelig gade i Dublin, som 
tiltrækker forskellige men-
nesker. I novellerne skildrer 
Binchy forskellige skæbner. 
Venskaber og kærligheds-
forhold opstår, og som regel 
sejrer fornuften og bitre 
stridigheder bilægges. MP 821 

Binchy, Maeve: 
Hjerterum – bind 1-2 

Hjertespecialisten Clare Casey 
skal starte en hjerteklinik i 
Dublin. Hun sammensætter et 
hold af medarbejdere, og 
klinikken bliver rammen om en 
række skæbnefortællinger for 
patienter, ansatte og deres 
omgangskreds. MP 644 

 
 
Binchy, Maeve:  
Hvidtjørneskoven – bind 1-2 

Kreds af fortællinger fra den 
lille by Rossmore i Irland, om 
mennesker dér, hvis skæbner 
griber ind i hinanden og 
tilsammen tegner et billede af 
livet med alle dets 
begivenheder, morsomme, 
rørende og rystende. MP 605 

 
 
Binchy, Maeve: 
Nattens regn og stjerner – bind 
1-2 

Fire højst forskellige turister 
mødes på en græsk ø, hvor en 

brandkatastrofe bringer dem 
sammen. MP563 

 
 
Binchy, Maeve:  
Quentins – bind 1-2 

En varm, klog og indsigtfuld 
roman om en flok mennesker i 
det moderne Dublin.  MP 512 

 
 
Bistrup, Annelise:  
Margrethe (99.4) 
 Dronning Margrethe fortæller  

om sit liv til journalisten Anne-
lise Bistrup.  MP 548 

 
 
Bjerager, Erik: 
Det ender godt (99.4) 

Med klogskab og humor gør 
Møllehave i samtale med 
Kristeligt Dagblads chef-
redaktør Erik Bjerager rede for 
sine tanker om døden, om 
trøst og om tro. MP 636 

 
 
Bjerregaard, Ritt:  
Ritt (99.4) (1) – bind 1-2 

Ritt Bjerregaard fortæller om 
sin barn- og ungdom. MP 838 

Valgt (99.4) (2) – bind 1-2 
Anden del af Politikeren Ritt 
Bjerregaards biografi. MP 887 

 
 
Blædel, Sara:  
Kald mig Prinsesse – bind 1-2 

Kriminalassistent Louise Rick 
bliver dybt engageret i 
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opklaringen af et par stygge 
voldtægtssager.  MP 553 

Aldrig mere fri – bind 1-2 
Kriminalassistent Louise Rick 
er involveret i opklaringen af 
et brutalt mord på en øst-
europæisk prostitueret.  
  MP 624 

Hævnens gudinde – bind 1-2 
To ballademagere dør i en 
brand i et pakhus, og politiet 
sætter dødsfaldene i for-
bindelse med en trafikdræbt 
piges mor. MP 646  

De glemte piger – bind 1-2 
Louise Rick undersøger en 
række kvindemord i området 
omkring en skov ved Hvalsø. 
  MP 712 

Dødesporet – bind 1-2 
Efter orlov er Louise Rick 
tilbage som chef for 
Eftersøgningstjenesten ved 
Københavns Politi, og hun 
sættes til at lede efter en 
forsvundet dreng. MP 768 

Kvinden de meldte savnet – bind 
1-2 

I England myrdes en kvinde af 
et skud gennem vinduet. 
Kvinden har en teenagedatter 
og lever tilsyneladende et 
normalt liv, men det viser sig, 
at hun er dansker, og at hun 
18 år tidligere forsvandt i 
Rom, hvor hun opholdt sig 
med Louise Ricks kollega Eik.
  MP 798 

 
 
 

Blædel, Sara: 
Bedemandens datter (1) – bind 1-
2 

Blædels første bind i trilogien 
om Ilka, der arver sin fars 
bedemandsforretning i USA. 

MP 861 
Ilkas arv (2) – bind 1-2  

Ilka opholder sig i Racine, 
USA, hvor hun arbejder på at 
få afhændet den konkurs-
truede bedemandsforretning, 
hun har arvet. Men nogen er 
ude efter Ilkas omgangskreds.
  MP 889 

Den tredje søster (3) – bind 1-2 
I tredje og sidste bind i for-
tællingen om Ilka, drager Ilka 
sydpå for at finde ud af, hvad 
der skete med faren. MP 922 

 
 
Brekke, Toril: 
Drømmen om Amerika – bind 1-2 

I oktober 1825 anløber 
søskendeparret New Yorks 
havn sammen med 50 andre 
forhutlede nordmænd, og nu 
begynder en ny og 
anstrengende rejse i det land, 
som byder på store 
muligheder, men også på 
hårdt arbejde, sult og sygdom. 
  MP 794 

 
Brekke, Toril:  
Sara (1) – bind 1-2 

Norsk, historisk roman fra 
midten af 1800-tallet. Sara 
gifter sig under sin stand. Da 
manden dør, bliver hun, meget 
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usædvanligt, jordemoder. Hun 
er stolt og selvstændig, men 
alligevel går ikke alle drømme 
i opfyldelse.  MP 538 

Brosten (2) – bind 1-2 

Saras datter, som også hedder 
Sara, kommer med sin gode, 
omsorgsfulde og noget 
drømmende mand, Jacob, til 
den større og rigere by Trond-
hjem, hvor de langsomt får 
skabt et helt andet liv. MP 555 

 
 
Brown, Dan:  
Da Vinci mysteriet – bind 1-3 

En velkonstrueret, snedig 
kriminalroman, der 
kombinerer mordgåder med 
religiøse myter, som kan ryste 
kristendommens fundament. 
 MP 529 

 
 
Brown, Dan:  
Engle og dæmoner – bind 1-3 

En hemmelig sekt truer med at 
sprænge Vatikanet i luften og 
har bortført fire kardinaler, 
samtidig med at den nye pave 
skal vælges. For symbol-
forskeren Robert Langdon 
bliver det en kamp mod uret 
og den mystiske sekt. MP 541 

 
 
Brun, Lisbeth:  
Det du mister 

Efter at være blevet gravid 
med to tilfældige mænd, bliver 
Marie midt i 1960'erne gift med 

Villy. De har ikke meget at sige 
hinanden, og mens Villy kun 
tænker på gårdens drift, bliver 
Marie mere og mere frustreret.
 MP 686 

 
 
Buk-Swienty, Tom: 
Kaptajn Dinesen – Ild og blod – 
bind (1) bind 1-3 (99.4) 

I denne biografiske fortælling 
får Kaptajn Dinesen sin egen 
stemme af historikeren Tom 
Buk-Swienty. MP 762 

Kaptajn Dinesen – Til døden os 
skiller (2) – bind 1-3 (99.4) 

Afslutningen af Buk-Swientys 
histories biografi af Wilhelm 
Dinesen. MP 762 

 
 
Buk-Swienty, Tom: Tommy og 
Tanne – bind 1-2 (99.4) 

Tom Buk-Swienty giver et 
indgående portræt af to 
karismatisk personligheder. 
Nemlig Thomas Dinesen, 
kaldet Tommy, og Karen 
Dinesen, kaldet Tanne, gift 
von Blixen-Finecke. Tanne 
bliver storvildtjæger og 
kaffefarmer i Afrika og Tommy 
melder sig som soldat i 1. 
Verdenskrig.  MP 876 

 
 
Burton, Jessie 
Dukkemageren – bind 1-2 

Nella prøver at få tiden til at gå 
i sit triste ægteskab med at 
indrette dukkehuset, og hun 
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opsøger en dukkemager – 
men på skræmmende vis 
begynder miniaturemøblerne 
at ligne købmandshjemmet 
mere og mere.               MP 857 

 
 
Butschkow, Julia: 
Apropos Opa 

Den unge kvindelige fortæller 
får pludselig besøg af sin 
tyske fætter, og langsomt 
finder hun ud af, at familien 
dækker over bedstefarens 
frygtelige fortid. MP 637 

 
 
Bødker, Cecil:  
Siffrine 

Pigen Siffrine fortæller om sin 
mor, der var tater og sin far, 
der var husmandssøn og 
deres fælles liv i barakbyen 
ved brunkulslejerne. MP 522 

 
 
Chevalier, Tracy: 
Pige med perleørering – bind 1-2 

Roman om en maler og hans 
model med udgangspunkt i 
den hollandske maler 
Vermeers berømte billede. 
  MP 502 

 
 
Chimamanda, Ngozi Adic: 
Americanah – bind 1-3 

Ifemelu og Obinzi fra Nigeria 
er forelskede, men bliver 
splittede, da Ifemelu får et 
stipendium til USA, og Obinzi 

må leve som illegal immigrant 
i London. Begge opdager 
hvad det vil sige at være sort.
  MP 790 

 
 
Connelly, Michael:  
Vildfaren måne – bind 1-2 

En blodig thriller om Cassie 
Black, der bliver hyret til et 
stort kup. MP 556 

 
 
Dahl, Lisbet:  
Undskyld, jeg blander mig (99.4) 

Lisbet Dahl fortæller bramfrit 
og humoristisk om sit 
utraditionelle liv, de skiftende 
mænd, de fem børn, livet som 
alenemor, karrieren som skue-
spiller og instruktør. MP 897 

 
 
Dai, Sijie:  
Balzac og den lille kinesiske 
skrædderinde 

En lille perle af en roman om 
to unge mænd, der under 
Maos kulturrevolution bliver 
sendt langt ud på landet til 
genopdragelse. Heldigvis er 
de gode til at genfortælle 
bøger, og det kan bønderne 
og skrædderens smukke 
datter godt lide. MP 516  
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Dalager, Stig: 
Det blå lys – bind 1-3 

Et smukt portræt af et helstøbt 
menneske, Madame Curie, der 
i 1903 modtog Nobelprisen i 
fysik som den første kvinde.
 MP 738 

 
 
Damsgård, Puk: 
Hvor solen græder (98.214) 

Bogen består dels af Puk 
Damsgårds personlige 
beretninger om bombninger, 
fangelejre og dræbte børn, 
dels af en række stærke 
portrætter af syrere. MP 805 

 
 
Davidsen, Leif:  
Den ukendte hustru – bind 1-2 

Danske Marcus' russiske kone 
Nathalie forsvinder sporløst 
under en flodsejlads i 
Rusland. Under jagten på 
hende får han hjælp af sin far, 
der har et stort netværk at 
trække på. 
 MP 566 

 
 
Davidsen, Leif:  
Fjenden i spejlet – bind 1-2 

En selvstændig fortsættelse af 
"Den serbiske dansker" og 
"De gode søstre". Den 
serbisk-danske lejemorder 
Vuk bliver erklæret dræbt i 
USA, men er i stedet tvunget 
til at arbejde for CIA. Vuk 
anbringes i København, hvor 

han skal arbejde sammen med 
PET. MP 528 

 
 
Davidsen, Leif:  
Min broders vogter – bind 1-2 

Magnus begiver sig ud på en 
rejse for at redde sin lillebror, 
der er taget til Spanien for at 
kæmpe mod Franco. Rejsen 
fører Magnus fra det krigs-
hærgede og solvarme Spanien 
til Stalins forfrosne Sovjet-
unionen.  MP 654 

 
 
Davidsen, Leif: 
Patriarkens hændelige død – 
bind 1-2 

Patriarken for Moskva og den 
dansk/russiske Gabriel dør 
inden for samme døgn. Der er 
tilsyneladende ingen 
sammenhæng, men Gabriels 
tvillingebror, Adam, og deres 
russiskfødte mor får mistanke 
om, at der ligger mere bag. 
Noget, der måske kan trække 
tråde til den russiske 
ortodokse kirke, magten i 
Kreml og kampen om Grøn-
lands ressourcer. MP 739 
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Davidsen, Leif: 
På udkig efter Hemingway – bind 
1-2 

Enkemanden John C. 
Petersen er på dannelsesrejse 
i Hemingways fodspor. I Key 
West møder han en eksil-
cubaner, som beder ham 
aflevere et brev til datteren på 
Cuba. Samtidig kontaktes han 
af en CIA-agent, der mener, at 
han kan gøre noget for 
”tjenesten” i Havana. Snart 
forvandles den pæne lektor til 
en veritabel actionhelt.  MP 630 

 
 
Davidsen, Leif: 
Steinbecks spøgelse – bind 1-2 
(99.4) 

Steinbecks spøgelse bygger 
på en 13.000 kilometer lang 
rejse i USA, som Leif 
Davidsen foretog i en lejet 
camper med sin kone Ulla i 
2012. MP 813 

 
 
Doerr, Anthony: 
Alt det lys vi ikke ser – bind 1-3 

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 Anden 
Verdenskrig. MP 824 

 
 
 
 

Dunant, Sarah:  
Venus’ fødsel – bind 1-2 

Historisk roman fra Firenze 
omkring 1500. Hovedpersonen 
er Alessandra, der som 
ganske ung bliver gift med en 
ældre, rig mand, der giver 
hende mulighed for at bruge 
sine kunstneriske evner til 
gengæld for deres 
skinægteskab.  MP 558 

 
 
Egholm, Elsebeth:  
Jeg finder dig altid – bind 1-2 

Lægen Rina bor i Aarhus og 
lider af ansigtsblindhed. Om 
natten klatrer hun på høje 
bygninger, men en nat styrter 
en ung mand ned og slår sig 
ihjel, og da Rina kommer hjem 
bliver hun overfaldet af en 
mand med kniv. MP 885 

 
 
Egholm, Elsebeth: 
Vold og magt – bind 1-2 (4) 

To bomber springer uden 
varsel i Århus, og inden hun 
ser sig om, er journalisten 
Dicte Svendsen på sporet af 
en vidtforgrenet sag, der 
involverer hendes egen 
bortadopterede søn. MP 640 

Tre hundes nat – bind 1-2 (5) 
Dictes søn, Peter Boutrup bor 
langt ude på Djursland og 
prøver at holde fortidens 
fejltagelser fra døren, men 
fortiden indhenter ham.  
 MP 681 
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De døde sjæles nat – bind 1-2 (6) 

To bestialske henrettelser og 
en drengs forsvinden tvinger 
endnu engang Dictes søn 
Peter til at gå på jagt efter 
sandheden. MP 724 

Eget ansvar – bind 1-2 (7) 
Dicte og sønnen Peter 
indleder modvilligt et 
samarbejde, og det viser sig, 
at der kan trækkes tråde til 
Dictes søster Sofie og 
familiens tilknytning til 
Jehovas Vidner, samt til 
Peters tidligere bofæller på 
børnehjemmet Titan. MP 748 

Kød og blod – bind 1-2 (8) 
Balancerende på kanten til et 
sammenbrud går Dicte 
sammen med sin søn Peter i 
gang med opklaringsarbejdet 
af en dræbt kvinde. MP 766 

Dødvægt – bind 1-3 (9) 
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? MP 828 

 
 
Elstad, Anne Karin: 
Folkene på Innhaug (1) – bind 1-2 

Den første roman om den 
norske familie på gården 
Innhaug i fjeldene syd for 
Trondheim i 1800-tallet. 
Det er barske tider, datteren 
på gården, Oline, møder sin 
store kærlighed, bliver med 
barn og må kæmpe både mod 

familien og det øvrige 
samfund. MP 703 

Magret (2) – bind 1-2 
Oline har fået datteren Magret 
udenfor ægteskab og er flyttet 
over i aftægtshuset. Det bliver 
en svær opvækst for den lille 
pige uden en far, udsat for 
landsbybørnenes drillerier.
 MP 704 

Et nyt rodfæste (3) – bind 1-2 
Magret flytter med 
ægtemanden og sønnen Mons 
til en bygd langt fra 
barndomshjemmet Innhaug. 
Livet er hårdt og nøjsomt på 
gården ved Mørekysten; gæld 
og uenighed i ægteskabet 
tynger hverdagen. MP 708 

Vejene mødes (4) – bind 1-2 
Da den tyveårige Mons vender 
hjem efter ti års ophold hos 
mormoderen på Innhaug, 
kommer det til et opgør mel-
lem Mons og moren Magret.  
Forfatteren giver med 
beskrivelsen af Magrets liv et 
fint billede af det gamle 
bondesamfunds skikke og 
livsformer i 1800-tallets Norge. 
 MP 709 

 
 
Epstein, Jennifer Cody: 
Når himmelen falder ned – bind 
1-2 

Når himmelen falder ned er en 
fortælling, der foregår under 
og efter anden verdenskrig i 
Japan og USA. MP 764 
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Ferrante, Elena 
Min geniale veninde (1) – bind 1-
2  

En nærværende beskrivelse af 
Napolis fattige kvarter og et 
skarpt portræt af venskabet 
mellem to unge piger. MP 787 

Historien om et nyt navn (2) – 
bind 1-2  

Venindernes venskab bølger 
frem og tilbage. Det er intenst, 
pinefuldt og uforudsigeligt.  
Mafiaen lurer under 
overfladen, og hemme-
ligheder, tjenester og 
uvenskaber mellem familierne 
bestemmer livet for alle. 
  MP 829 

Dem der flygter og dem der 
bliver (3) – bind 1-2  

Både det politiske klima og 
venindernes forhold når imod 
slutningen af 1960'erne et 
anspændt stade. Hver har sit 
eget at kæmpe med, men 
båndet mellem dem kan stadig 
ikke brydes MP 852 

Det forsvundne barn (4) – bind 1-
2  

Klasseforskelle, mafia, 
kærlighed, vold, magt, 
kvinders vilkår og 
betydningen af at have rødder 
på godt og ondt er endnu 
engang sat under lup her i 
fjerde og sidste bind i 
romanserien om Napoli og de 
to kvinder Elana og Lila.  

MP 854 
 

 

Fitzgerald, F. Scott:  
Den store Gatsby 

Den klassiske roman fra de 
brølende 20'ere i USA. Det er 
historien om den romantiske 
gangster Gatsby, der søger at 
genvinde den Daisy, han 
elskede højt, før han blev 
sendt ud i Første Verdenskrig.  
 MP 535 

 
 
Flatland, Helga: 
En moderne familie 

Torill og Sverre skal skilles. 
Efter 40 års ægteskab synes 
de, de er færdige med familie-
projektet og har brug for et nyt 
liv, men nyheden sætter sin-
dene i kog hos de tre børn.
  MP 930 

  
 
Flynn, Gillian:  
Kvinden der forsvandt – bind 1-3 

På deres fem års 
bryllupsdag forsvinder Amy 
sporløst. Politiet mistænker 
Nick for at have begået en 
forbrydelse, og fundet af 
Amys dagbog belaster ham 
yderligere.  MP 758 

 
 
Fogtdal, Peter: 
Zarens dværg – bind 1-2 

En grotesk roman, om den 
grimme og rapkæftede dværg, 
Sørine, der kommer med zar 
Peter den Store til hans hof i 
Rusland.  MP 584 
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Follett, Ken:  
Giganternes fald (1) – bind 1-5 

Første del i en stor trilogi om 
det 20. århundrede. Romanen 
følger fem forskellige familier 
fra henholdsvis Wales, 
England, Rusland, Tyskland 
og USA før og under Første 
Verdenskrig. MP 665 

Verdens Vinter (2) – bind 1-5 
Børnene fra Giganternes fald 
er nu næsten voksne, og vi 
følger dem i årene omkring 
Den Spanske Borgerkrig og 
Anden Verdenskrig. MP 726 

På kanten af evigheden (3) – bind 
1-6 

Bogen starter i 1961, hvor 
Berlinmuren bliver rejst, og vi 
følger vi børnebørnene fra de 
fem familier MP 770 

 
 
Follett, Ken: 
Jordens søjler (1) – bind 1-7 

En spændingsmættet for-
tælling om livet i middelal-
deren omkring byggeriet af en 
katedral i Kingsbridge. MP 616 

Uendelige verden (2) – bind 1-6 
Historien starter i katedral-
byen Kingsbrigde, England, i 
1327. Hovedpersonerne er fire 
børn: en tyvetøs, en slagsbror, 
en kløgtig dreng og en pige, 
der ønsker at blive læge.  Vi 
følger deres liv på godt og 
ondt gennem 30 år. MP 706 

Den evige ild (3) – bind 1-4 
Med et enormt persongalleri 
væver Follett et kulørt, 

historisk tæppe fra 1558 og 50 
år frem. MP 884  

 
 
Fortier, Anne: 
Amazonernes ring – bind 1-3 

Diana Morgan er en ambitiøs 
forsker ved Oxford, hvis 
fascination af amazonerne er 
forbundet med hendes egen 
families historie. Lyssky 
gravrøvere lokker hende med 
på en jagt i historiens fodspor 
fra antikken til det 21. 
århundredes Europa. MP 784 

 
 
Franzen, Jonathan: 
Frihed – bind 1-3  

Et psykologisk portræt af en 
familie, der omhandler frihed 
på et politisk, eksistentielt, 
følelsesmæssigt og øko-
nomisk plan. De store linjer i 
samtiden fortalt gennem det 
nære og genkendelige.  MP 695 

 
 
Fredriksson, Marianne: 
Forskellige virkeligheder – bind 
1-2 

En roman om stor kærlighed 
mellem to, der elsker 
hinanden højt, men som 
skændes, fordi deres værdi-
grundlag er så forskelligt. 
 MP 559 
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Frøkjær, Cecilie:  
Fruen kommer i dag – bind 1-2 
(99.4) 

Selvom Lise Nørgaard ikke er 
meget for at tale om ”det 
frådende indre”, formår 
Cecilie Frøkjær alligevel at 
trænge ind bag den samfunds-
debatterende journalist og for-
fatters professionelle facade.
 MP 812 

 
 
Frøkjær, Cecilie:  
Lys i livet (99.4) 

Interviewbog, hvor jour-
nalisten Cecilie Frøkjær 
interviewer den meget åben-
hjertige og populære forfatter 
Jane Aamund. MP 562 

 
 
Fuller, Alexandra: 
Lad os ikke gå i hundene i aften 
– bind 1-2 (99.4) 

En barsk og bevægende 
erindringsbog fra et brutalt 
Afrika, som forfatteren trods 
alt stadig elsker. MP 503 
 
 

Galbraith, Robert: 
Gøgens kalden – bind 1-3 (1) 

En elegant privatdetektiv-
roman, der emmer af London. 
Krigsveteranen, Strike, med 
det kunstige ben ansætter 
Robin som sin sekretær. Sam-
men skal de finde ud af hvem, 
der hjalp en ung kvinde ud 
over en altankant. MP 788 

Silkeorm – bind 1-3 (2) 
En kvinde tropper op og vil 
have Strike til at finde sin 
forsvundne forfattermand, 
Owen Quine, der for nylig har 
afsluttet en roman, som 
sendte rystelser gennem 
forlagsbranchen.  MP 822 

 
 
Gazan, Sissel-Jo: 
Dinosaurens fjer (1) – bind 1-3 

En unik blanding af en 
kærlighedshistorie og et 
psykologisk drama garneret 
med den spændende 
videnskabelige disput om 
dinosaurens fjer. MP 633 

Svalens graf (2) – bind 1-3  
Biologen Anna Bella Nor og 
kæresten, vicekriminal-
inspektør Søren Marhauge 
leder efter en sammenhæng 
mellem en professors død og 
hans forskningsresultater, 
som kan vise sig at være en 
bombe under den magtfulde 
medicinalindustri. MP 753 

 
 
Gordon, Noah: 
Catalaneren – bind 1-2 

Borgerkrigen hærger i 1800-
tallets Spanien, og Josep 
tilslutter sig oprørsstyrken, 
men flygter snart til Frankrig, 
hvor får arbejde hos en 
vinavler, som oplærer ham. 
Josep sig for at vende hjem 
og genopbygge af gården og 
vinmarkerne. MP 693 
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Gregson, Julia: 
Østen for solen – bind 1-3 

En vaskeægte dameroman 
med romantik, forviklinger, 
skurke, charmerende mænd i 
eventyrlige omgivelser.  
 MP 677 

 
 
Groen, Hendrik:  
Forsøg på at få noget ud af livet 
– bind 1-2 

På plejecentret Aftenrøden i 
Amsterdam sidder Hendrik 
Groen, 83 1/4  år gammel og 
træt af at være en  høflig 
mand. Han beslutter, at fra nu 
af skal verden møde den ægte 
Hendrik Groen, ham der får 
noget ud af livet. MP 912 

 
  
Grue, Anna: 
Dybt at falde – bind 1-2 

En ung anonym kvinde findes 
stranguleret på et trendy 
reklamebureau i en lille 
sjællandsk provinsby, og 
bureauets kreative direktør, 
Dan Sommerdahl, vikles ind i 
efterforskningen. MP 629 

 
 
Grue, Anna: 
Italiensvej (1) – bind 1-3  

Den italienske Vittoria Contini 
forlader Rom en februaraften i 
1958 og medtager kun det 
mest nødvendige: tøj, 
smykker, tæpper, Madonna-
statuen og sit spædbarn. I 

femten dage kører hun nordpå 
og lander på et hotel i 
København. MP 830 

De voksnes rækker (2) – bind 1-2 
Der er gået seks år, og Vittoria 
er hjemmegående husmor i en 
dybt traditionel kernefamilie. 
Men ægteskabet kører lidt i 
tomgang, og forholdet til 
Vittorias gamle veninde, 
Connie, er heller ikke helt 
uproblematisk, da den ene 
kvinde er ufrivilligt barnløs, 
den anden ufrivilligt gravid.
  MP 895 

 
 
Grøndahl, Jens Christian:  
Det gør du ikke 

Livet er godt i villaen i 
Hellerup, indtil den dag David 
opdager et hagekors på 
postkassen, og datteren 
præsenterer dem for sin nye 
kæreste, som er pakistaner og 
muslim. MP 676 

 
 
Grøndahl, Jens Christian: 
Et andet lys – bind 1-2 

Roman om en kvinde der efter 
en skilsmissekrise kører i bil 
ned gennem Europa for at 
finde sine rødder og en ny 
identitet. MP 500 
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Grøndahl, Jens Christian: 
Før vi siger farvel 

Barbara virker tilfreds med sit 
liv og glad for Marcus og ser 
ikke den store aldersforskel 
mellem dem, som noget 
problem. Men pludselig efter 
syv års forhold meddeler 
Marcus, at han forlader hende 
netop på grund af alders-
forskellen. MP 723 

 
 
Grøndahl, Jens Christian: 
Jernporten – bind 1-2 

En tresårig skolelærer ser 
tilbage på sit liv og de 
udfordringer, det har bragt 
ham. MP 811 
 

 
Guillou, Jan:  
Arven efter Arn – bind 1-2 

En selvstændig fortsættelse af 
trilogien "Vejen til Jerusalem", 
"Tempelridderen" og "Riget 
ved vejens ende". Den foregår 
senere i middelalderen, hvor 
Birger Jarl skal prøve at samle 
det splittede svenske rige. 
 MP 531 

 
 
Guillou, Jan:  
Vejen til Jerusalem (1) – bind 1-2  

Her starter beretningen om 
Arn, der fødes i 1150. Hans far 
sender ham til klostre i 
Sverige og Danmark, hvor han 
lærer latin, fransk og 
kampteknik. 

Efter et fejltrin dømmes han af 
kirken til at gøre bod som 
tempelridder i Det Hellige 
Land. MP 515 

Tempelridderen (2) – bind 1-2  
Handlingen foregår skiftevis i 
Det Hellige Land, hvor Arn gør 
bod som tempelridder i 20 år, 
og i Götaland, hvor hans 
elskede Cecilia, må bære 
klosterlivets prøvelser. MP 519 

Riget ved vejens ende (3) – bind 
1-3  

Arn vender omsider hjem til 
Sverige og den elskede 
Cecilia. Han har fået stor viden 
og erfaring og ledsages af 
udenlandske hjælpere, som 
kan bistå ham i forsøget på at 
forene det splittede Sverige. 
 MP 523 

 
 
Guldager, Katrine Marie:  
Bjørnen 

Vibse er en vred, forsmået 
kvinde, og i raseri flytter hun 
til en øde beliggende hytte i 
Sverige. Mens hun er i hytten, 
bliver der snestorm og elek-
triciteten går, og pludselig er 
hun afskåret fra omverdenen 
med en vred bjørn udenfor.
  MP 918 
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Haller, Bent: 
Rakkerpakhuset – bind 1-2 

Rakkerpakhuset er et socialt 
boligbyggeri i en lille nordjysk 
fiskerby. Dørene til lejligheder-
ne i de tre opgange åbnes én 
for én, og man kommer tæt på 
de personer, der er hjemme 
den søndag i 50’erne, hvor 
romanen foregår. MP 645 

 
 
Hammer, Lotte og Søren: 
Svinehunde – bind 1-2 

En velsmurt krimi om mordet 
på fem pædofile. MP 656 

 
 
Hannah, Kristin: 
Nattergalen – bind 1-3 

Stærk fortælling fra Frankrig 
fra Anden Verdenskrig, hvor vi 
følger to søstre, der på hver 
deres måde er særdeles aktive 
i krigen. MP 863 

 
 
Harman, Patricia: 
Jordemoderen fra Hope River (1) 
– bind 1-2 

Det er i depressionens USA i 
1929. Patience er jordemoder i 
West Virginia og betalingen 
for at bringe børn til verden 
består ofte af en høne og et 
strikket tæppe. Da den sorte 
pige Bitsy flytter ind hos 
jordemoderen for at hjælpe til 
med fødslerne, må Patience 
tillige kæmpe mod intolerance 
og racisme. MP 747 

Trange tider i Hope River (2) – 
bind 1-2 

En selvstændig fortsættelse af 
Jordemoderen fra Hope River 
(MP 747).  Denne gang følger 
vi sygeplejersken Becky 
Myers, der sammen med sin 
arbejdsgiver Dr. Blum er flyttet 
tilbage til byen, efter at Dr. 
Blum har mistet sin kone og 
sin forstand.  MP 840 

 
 
Harman, Patricia: Fra hjertet – 
bind 1-2 (99.4) 

Forfatteren Patricia Harman 
har fungeret som jordemoder i 
30 år, og her har hun skrevet 
en selvbiografisk roman  
  MP 836 

 
 
Haruf, Kent: 
Vores sjæle om natten 

Den 70-årige Addy er ensom 
og har svært ved at sove om 
natten. Hun foreslår naboen 
og enkemanden Louis, at han 
kommer over til hende for at 
snakke og sove.  MP 869 
 

 
Healey: Emma: Elizabeth er 
forsvundet – bind 1-2 

Maud er dement, men hun 
ved, at to af hendes nære er 
forsvundet, men hvordan kan 
man løse mysterier, når man 
ikke kan huske ledetrådene?
  MP 842 
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Helle, Helle: de 

de er en fortælling om sygdom 
og kærligheden i et mor-
datter-forhold. Vi er tilbage i 
80’erne, hvor datteren går i 
gymnasiet. Moren er alvorligt 
syg, men det taler de ikke om. 
Men sorger lurer hele tiden i 
baggrunden. MP 910 

 
 
Helle, Helle:  
Dette burde skrives i nutid 

Tiden er slutfirserne.  Hver 
dag tager Dorte toget til 
København, hvor hun burde 
passe sit studie på univer-
sitetet, men i stedet går hun 
rundt på må og få.       MP 688 

 
 
Helle, Helle: 
Ned til hundene 

42-årige Bente har det skidt i 
parcelhuset sammen med sin 
mand. Hun pakker sin kuffert 
og ender i hjørnesofaen hos 
Putte og John, hvor hun lærer 
om de små glæder i livet.  
  MP 615 

 
 
Helleberg, Maria: 
Kvinderne fra Thy – bind 1-2 

Maria Helleberg fortæller om 
sin oldemor og mormor, der 
levede årene før og efter 1900 
i et miljø knuget af Indre 
Missions strenge normer. 
  MP 875 
 

Hertz, Helle: 
Kys og klaps (99.4) 

Skuespillerinden Helle Hertz 
fortæller hudløst ærligt om sit 
liv. MP 765 

 
 
Highsmith: Patricia:  
Tom Ripleys talent – bind 1-2 

Psykologisk krimi om den 
psykopatiske Tom Ripley, der 
overtager den velhavende 
Dickies identitet.  MP 671 
 

 
Hislop, Victoria:  
Hjemkomsten – bind 1-3 

En caféejer fortæller familien 
Ramirez’s historie til den 
britiske Sonia, der er taget til 
Granada for at danse 
flamenco med sin veninde.
  MP 801 

 
 
Hislop, Victoria:  
Postkort fra Grækenland – bind 
1-2 

Ellie bor alene i en mørk 
lejlighed i London. Hun hader 
sit job og længes efter at finde 
en mening med livet. Da hun 
begynder at modtage postkort 
fra Grækenland fra en ukendt 
afsender, tager hun ud på en 
rejse, der forandrer hendes liv 
for evigt. MP 911 
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Hislop, Victoria:  
Solopgang – bind 1-2 

Famagusta på Cypern er en 
perle i Middelhavet, men 
under idyllen vokser spæn-
dingerne. Da byen bombes, 
bliver kun to familier tilbage, 
og nye venskaber opstår på 
tværs af skellene.  MP 851 

 
 
Hislop, Victoria: 
Tråden – bind 1-3 

Det ældre ægtepar, Dimitri og 
Katerina, fortæller deres 
livshistorie til deres elskede 
barnebarn Mitsos.  MP 775 

 
 
Hislop, Victoria 
Øen – bind 1-2 

Alexis er rejst til Kreta til den 
lille landsby Plaka, som er 
forbindelsesleddet til øen 
Spinalonga. Her har Græken-
land igennem årtier isoleret 
deres spedalske. Og her får 
Alexis historien om sin mor, 
mens hun samtidig forsøger at 
få rede på sit eget liv. MP 718 

 
 
Holeman, Linda:  
Porten i Marrakesh – bind 1-2 

Sidonie har levet et isoleret liv 
og møder som 30-årig kærlig-
heden i form af lægen Etienne. 
Da Etienne efterfølgende 
forsvinder, er Sidonie opsat 
på at finde ham og forfølger 
ham til Marokko.  MP 680 

Holm Gretelise: 
Jesus, pengene og livet (1) (99.4) 

Gretelise Holm fortæller om 
sin meget troende familie og 
om sin barndom som no-
madebarn i Jylland. MP 735 

Kærligheden, kampen og kloden 
– bind 1-2 (2) (99.4) 

En erindringsdebatbog kalder 
Gretelise Holm selv denne 
biografi. MP 782 

 
 
Holm, Gretelise:  
Møgkællinger  

Krimi med både humor og 
samfundsengagement i 
Gretelise Holms sikre 
velskrevne stil.  MP 663 
 
 

Holm, Gretelise 
Nedtælling til mord – bind 1-2 

Journalisten Karin Sommer 
bliver sat til at dække mordet 
på Danmarks integrations-
minister. MP 604 

 
 
Holmqvist, Karin Brunk: 
Akutklokken 

Ragnar er meget bekymret for 
sine naboer – de to ældre 
søstre Julia og Elsa. De 
opfører sig ikke som de plejer, 
og det er der en god grund til. 
De har nemlig arvet, og Julia 
og Elsa synes arven bringer 
uorden i deres liv.  MP 914 
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Holmqvist, Karin Brunk: 
Sirile gentlemen søges 

En morsom og hjertevarm 
roman om venskab og 
alderdom. MP 710 

 
 
Holst, Hanne-Vibeke: 
Knud, den store – bind 1-3 

Far er den bedste i verden, 
eller er han? Hanne Vibeke 
Holst fortæller den smertelige 
historie om sin far, forfatteren 
Knud Holst. MP 773 

 
 
Holst, Hanne-Vibeke: 
Kronprinsessen (1) – bind 1-3 

Roman om den unge Charlotte 
Damgaard, der bliver udnævnt 
til miljøminister i en 
socialdemokratisk regering. 
Bogen beskriver både hendes 
politiske arbejde, hendes 
ægteskab og de intriger, som 
journalister og misundelige 
politikere prøver at jorde 
hende med.  MP 567 

Kongemordet (2) – bind 1-3 
En selvstændig fortsættelse af 
Kronprinsessen, der handler 
om formandsopgøret i 
Socialdemokratiet efter et 
valgnederlag og især om 
finansministeren Gert. Hans 
kone Linda får tæv, når noget 
går ham imod, og samtidig er 
han tiltrukket af en ung tyrkisk 
pige.  MP 552 

Dronningeofret (3) – bind 1-4 

Tredje del af Hanne Vibeke 
Holsts trilogi om den unge 
Charlotte Damgaard, der nu er 
politisk ordfører i opposition 
til en borgerlig regering. 
Sammen med partiets 
formand, fhv. 
udenrigsminister Elisabeth 
Meyer, kæmper hun om at få 
magten tilbage ved næste 
folketingsvalg. Men den 
barske politiske hverdag får 
store konsekvenser for dem 
begge. MP 627 

 
 
Holst, Hanne-Vibeke:  
Thereses tilstand (1) MP 480 
Det virkelige liv – bind 1-2 (2) 

Den ambitiøse tv-reporter 
Therese er blevet mor og 
erfarer, at det at have et 
spædbarn forandrer verden. 
  MP 501 

En lykkelig kvinde (3) – bind 1-2 
 Vi er midt i 1990’erne. 
Therese mister sin far uden at 
være blevet forsonet med 
ham, og hendes ægteskab 
knager. MP 508 

 
 
Holst, Hanne-Vibeke:  
Som pesten – bind 1-4 

I Danmark bryder en dødelig 
influenza ud, og det er den 
idealistiske, danske læge 
Karoline Branners opgave, at 
bekæmpe dens hærgen. Men 
hun er oppe imod stærke, 
politiske kræfter. MP 888 
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Holst, Hanne-Vibeke: 
Undskyldningen – bind 1-2 

Løgne, der overleveres fra 
generation til generation, og 
betændte relationer mellem 
mødre og døtre er 
hovedtemaet i denne 
slægtsroman, der starter i 
Jylland kort før anden 
verdenskrig og ender i 
nutidens Berlin. MP 701 

 
 
Holt, Anne: 
Det der er mit – bind 1-2 

Barsk norsk krimi om en 
hævnlysten psykopat, der 
bortfører og dræber. MP 505 

 
 
Holt, Anne:  
Madam President – bind 1-2 

USA’s nyvalgte præsident, 
Helen Laura Bentley, 
forsvinder sporløst fra sit 
hotel i Oslo tidligt om 
morgenen. Er en af verdens 
mest magtfulde kvinder 
forsvundet frivilligt, eller er 
hun blevet indhentet af en 
skæbnesvanger fortid? 
 MP 598 
 

 
Hornbech, Birthe Rønn:  
Fra krigsbarn til folkevalgt – bind 
1-2 (99.4) 

Med sit eget liv som den røde 
tråd tager Birthe Rønn 
Hornbech læseren gennem en 
danmarkskrønike. MP 590 

Hosseini, Khaled:  
Drageløberen – bind 1-2 

Amir vokser op som søn af en 
rig og magtfuld mand i Kabul. 
En dag svigter Amir sin ven 
og tjener fatalt, og da russerne 
rykker ind, må Amir og hans 
far flygte til USA. Som voksen 
har Amir stadig dårlig 
samvittighed over sit svigt, og 
han vender tilbage til Kabul. 
 MP 565 
 
 

Hosseini, Khaled:  
Og bjergene gav genlyd – bind 1-
2 

I Afghanistan i 1952 mister 
den fattige, tretten år gamle 
Abdullah forbindelsen til sin 
tre år gamle lillesøster, Pari, 
da faren forærer pigen væk til 
en velhavende familie. For 
Abdullah bliver det et 
smerteligt tab, han aldrig 
kommer over, og farens 
beslutning får betydning for 
hele familien i flere 
generationer. MP 741 

 
 
Hosseini, Khaled:  
Under en strålende sol – bind 1-2  

Om venskabet mellem to 
kvinder i Afghanistan, der er 
gift med den samme voldelige 
mand. MP 593 
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Howard, Elizabeth Jane: 
De gode år (1) – bind 1-3 

De gode år er første del af den 
charmerende engelske 
slægtskrønike om 
overklassefamilien Cazalets 
liv i årene op til Anden 
Verdenskrig. MP 607 

Ventetid (2) – bind 1-3  
I andet bind af slægtskrøniken 
om Cazalet-familien er Anden 
Verdenskrig en realitet.  
Mændene drager i krig, mens 
kvinder og børn flytter 
sammen på det charmerende 
landsted. MP 608 

De svære år (3) – bind 1-3 
I tredje del holder Cazalet-
familien stadig sammen trods 
krigens sorger og afsavn. 
Døtrene er blevet voksne og 
giftefærdige, men står også 
over for nye krav om 
uddannelse.  MP 613 

Tiden efter (4) – bind 1-3 
Fjerde og sidste del af 
krøniken. Anden Verdenskrig 
slutter, og især den ældste 
generation må vænne sig til 
de nye tider. MP 614 
 

 
Høeg, Peter: 
Effekten af Susan – bind 1-2 

Susan har en særlig evne, der 
får folk til at være oprigtige. 
Denne evne må i brug, da hun 
og hendes familie bliver pålagt 
at finde tidligere medlemmer 
af en fremtidskommission og 
dens forudsigelser - en 

betændt og dødsensfarlig 
opgave. MP 795 

 
 
Hørslev, Lone: Dyrets år 

Marie Grubbe lader sig forføre 
af slottets franske ritmester 
Blanquefort, indleder et 
forhold til sin søsters mand og 
starter dermed en personlig 
og social deroute, styret af 
erotisk lyst. MP 802 

  
 
Hørslev, Lone: 
Sorg og camping 

En række mennesker i en lille 
jysk by er vævet sammen i et 
sælsomt mønster, der her 
beskrives humoristisk og 
skrapt. MP 685 

 
 
Ingelman-Sundberg, Catharina: 
Med kup og kaffelikør – bind 1-2 

Korkliken er fem gamle 
mennesker, der er trætte af at 
bo på deres plejehjem – de vil 
hellere bo i et fængsel, og så 
er man jo nødt til at blive 
kriminel.  MP 792 

 
 

Jacobsen, Roy: 
Anger 

Er det muligt at sone sine 
ugerninger og sine svigt? Far 
og datter kredser modvilligt 
om hinanden. MP 760 
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Jacobsen, Roy: 
De usynlige (1) 

Ingrid vokser op på en lille 
norsk ø – Barrøy i Nordnorge, 
hvor naturen råder, og hvor 
der skal arbejdes hårdt. 
Selvom Første Verdenskrig er 
derude et sted, så er det ikke 
noget, der præger livet. Man 
følger mest med i det daglige 
og det nære. MP 808 

Hvidt hav (2) 
Anden Verdenskrig raser i 
Europa, mens Ingrid fra De 
usynlige beslutter sig for at 
flytte tilbage til sin barndomsø 
Barrøy. Den 35-årige Ingrid 
regner med at tilbringe 
vinteren på øen alene, men i 
laden finder hun en dag en 
stærkt forkommen mand i tysk 
uniform.  MP 879 

Rigels øjne (3) 
Med ’Rigels øjne’ afslutter Roy 
Jacobsen den smukke, 
poetiske trilogi om Ingrid fra 
Barrøy. Med sin datter på 
ryggen drager Ingrid ud for at 
finde Alexander. MP 921 

 
 
Jacobsen, Roy:  
Vidunderbarn:  

Roy Jacobsen beskriver med 
både humor og varme Finns 
kamp for at finde sin identitet 
mellem dygtig dreng i skolen, 
mors lille hjælper, kammerat i 
drengegruppen og Lindas tro 
væbner. MP 655 

 

Jansson, Tove: 
Sommerbogen  

Smuk og enestående 
prosabog med 22 korte 
tekststykker om en lille pige, 
hendes farmor og deres 
sommer. MP 809 

 
 
Jensen, Aggi:  
Kærlighedens styrke (2) (99.4) 

Aggi Jensen fortæller om de 
lykkelige år med ægteskab og 
familie op til den dag, hvor det 
konstateres at hendes mand 
lider af Parkinsons Syge og 
demens. Fortsættelse af 
”Baggårdsbørn har også 
drømme” MP 471. MP 602 

Sensommeren (3) (99.4) 
Fortsættelsen af 
”Kærlighedens styrke” om 
Aggi Jensen, der lever som 
enke indtil hun en dag 
forelsker sig i Kai. MP 603 

Stjernestunder (4) (99.4) 
En livsbekræftende kærlig-
hedshistorie om to, som finder 
hinanden i sen alder.  MP 670 

Sidste stop før Paradis (5) (99.4) 
Sidste stop før Paradis 
handler om, hvor svært det er 
give slip på et elsket 
menneske. MP 819 
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Jensen, Carsten:  
Vi, de druknede – bind 1-4 

Dramatisk roman om fire 
generationer af søfarende 
mænd fra Marstal og deres 
efterladte kvinder. MP 576 

 
 
Jensen, Flemming:  
I ly af latter (99.4) – bind 1-3 
 En lun og morsom 
selvbiografi om Flemming 
Jensen. MP 901 
 
 
Jepsen, Erling: 
Den sønderjyske farm 

Erling Jepsens roman foregår 
i 60’erne i en dysfunktionel 
familie. Drengen Allan bor 
med sine forældre og sin 
storbror, mens søsteren bor 
hos en plejefamilie, fordi faren 
har været lidt for tæt på 
hende. Men Allan befinder sig 
nederst i kammeraternes 
hakkeorden og et opgør 
venter. MP 742 
 

 
Jepsen, Erling:  
Med venlig deltagelse (2) – bind 
1-2 

Fortsættelse af ”Kunsten at 
græde i kor” (MP 498). Om 
forfatterens tilbagevenden til 
barndomshjemmet efter 
faderens død. MP 571 

 
 
 

Jessen, Ida:  
Den der lyver (1) MP 484 
Det første jeg tænker på (2) 

Fortælleren, Birgitte, besøger 
sin barndomsveninde Lisa, 
der er præst. Lisa bor med 
mand og to børn i den 
idylliske præstegård. Deres 7-
årige dreng bliver kørt ned af 
en flugtbilist, og Birgitte er 
både iagttager af og deltager i 
det følelsesmæssige kaos, der 
opstår. MP 575 

Børnene (3) – bind 1-2 
Solvej bryder sit ægteskab for 
en forelskelse, der mislykkes. 
Hun flytter efter eksmand og 
datter til Hvium, men kun 
Søren Martinsen tager godt 
imod hende på egnen, og 
Solvej kommer i en taknemlig-
hedsgæld, som gør det svært 
for hende at handle, da hun 
finder ud af, at der er noget 
galt i hans hjem.  MP 639 

Telefon (4) 
Lisa bor i København med sin 
mand, Frederik og deres 
datter Dafne. Hun arbejder 
frivilligt i en anonym 
telefontjeneste og blandt de 
mange opkald, er der 
pludselig en samtale, der 
forbinder hende med 
tragedien for 15 år siden, hvor 
hendes søn blev dræbt af en 
flugtbilist i Hvium.  MP 920 

 
 



 
MagnaPrint-katalog 512-931 
 
 
Jessen, Ida:  
En ny tid (1) 

Den unge lærerinde, Lilly Høy, 
drager i 1904 til den jyske 
hede for at drive en skole. Hun 
medbringer en dagbog, som 
hun først for alvor får skrevet i 
tyve år senere. MP 843 

Doktor Bagges anagrammer (2) 
Fortsættelsen af ´En ny tid´ 
(MP 843). Denne gang får Lilly 
Høys ægtemand Vigand 
Bagge, sin egen stemme. I 
næsten 40 år har han 
praktiseret som læge. Nu er 
han selv syg, men arbejder 
ufortrødent videre. MP 880 

 
 
Johansson, Elsie: 
Glasfuglene (1) MP 489 
Forårsblomsten (2) MP 499 
Nancy – bind 1-2 (3) 

De første år efter faderens død 
må Nancy og hendes mor slås 
for at opretholde tilværelsen. 
  MP 507 

 
 
Johansson, Lars: 
Signe – bind 1-4 (1) 

Historien om Signe Gondrup, 
der i 1942 forelsker sig i en 
tysk officer.  Hun følger ham 
gennem det krigshærgede 
Tyskland for at leve sammen 
med ham.  MP 609 

Signes hjemkomst – bind 1-3 (2) 
I 1948 vender Signe hjem til 
Danmark med sin lille datter 
Kirsten. Straks efter 

ankomsten til Danmark bliver 
Signe arresteret og anklaget 
for stikkeri. MP 817 

 
 
Johnson, Plum:  
De efterlod os alt – bind 1-2 

Plum Johnson fortæller med 
humor og varme om det følel-
sesmæssigt hårde og tids-
krævende arbejde, det er at 
rydde op efter hendes afdøde 
forældre. Opgaven sender 
hende tilbage til barndommen 
med en temmelig excentrisk 
mor og en far, der hyldede 
militærisk disciplin. MP 919 

 
 
Jón Kalmar Stefánsson: Fisk har 
ingen fødder – bind 1-2 

En slægtshistorie fra det 20. 
århundrede med 
udgangspunkt i Ari og den 
islandske by Keflavik med den 
amerikanske militærbase.  
  MP 841 

 
Joyce, Rachel: 
Harold Frys usandsynlige 
pilgrimsfærd – bind 1-2 

Harold Fry modtager en dag et 
brev fra en døende veninde, 
der bor i tæt ved den skotske 
grænse. Med en for ham 
usædvanlig beslutsomhed, 
men uden overtøj, mobil eller 
solide sko starter han en 800 
km lang vandring fra Syd-
england nordpå. MP 727 
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Jungersen, Christian: 
Du forsvinder – bind 1-2 

En djævelsk og filosofisk 
kærlighedsroman om at finde 
sin egen vej ud, når 
katastrofen rammer. MP 719 

 
 
Jørgensen, Bodil: 
En rejse gennem bly og græs 
(99.4) 

Bodil Jørgensen fortæller 
åbent om sin barndom, ung-
dom, om den usikre tid på 
skuespillerskolen, om fami-
lien, en svær skilsmisse og 
tabet af forældrene. MP 818 
 
 

Kelly, Martha Hall:  
Blomstrende syrener – bind 1-3 

Efter Anden Verdenskrig hjalp 
Caroline Ferriday 72 polske 
kvinder efter nazisternes 
medicinske forsøg i 
Ravensbrück, hvilket Martha 
Hall Kelly bygger denne 
fortælling på. MP 929 

 
 
Kepler, Lars: 
Hypnotisøren (1) – bind 1-3  

En teenagedreng indlægges 
bevidstløs og voldsomt såret 
på et hospital i Solna. Hans 
familie er blevet bestialsk 
myrdet, og kriminalkommisær 
Joona Linna har brug for 
drengens vidneudsagn og 
tilkalder derfor hypnotisøren 
Erik Maria Bark. Under 

hypnose fortæller drengen 
ting, der sætter en hæsblæ-
sende jagt i gang. MP 642 

Paganinikontrakten (2) – bind 1-3 
Krimi og actionthriller hvor en 
lejemorder er hyret til at skjule 
sporene efter ulovlig svensk 
våbenhandel. Politiets folk er 
gengangere fra Hypnotisøren 
(MP642) med kommissær 
Joona Linna og Säpo-
kommissær Saga Bauer i 
spidsen for opklaringen af 
sagen.  MP 673 

 
 
Kibler, Julie: 
Hjem – bind 1-2 

På en køretur fra Texas til 
Cincinnati fortæller den 89-
årige Isabelle om sit liv til sin 
unge afroamerikanske frisør 
Dorrie. MP 769 

 
 
 
Kidd, Sue Monk:  
Biernes hemmelige liv – bind 1-2 

Lily stikker af fra sin brutale 
far og gemmer sig i South 
Carolina hos nogle sorte 
kvinder, der samler honning 
og dyrker den sorte Maria.  
 MP 544 
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Kidd, Sue Monk: 
Fødselsdagsgaven – bind 1-2 

Romanen starter i South 
Carolina i 1803, hvor slaveriet 
har kronede dage. Den 11-
årige Sarah får den 
jævnaldrende slave Hetty i 
fødselsdagsgave, men Sarah 
afskyr slaveriet, og hendes liv 
bliver en lang kamp for 
slavernes frihed. MP 833 

 
 
Kirkskov, Morten:  
Kapgang 

Et knivskarpt tidsbillede af en 
pubertetsdrengs liv i en 
provinsby i 70´ernes Danmark. 
 MP 659 

 
 
Kline, Christina Baker: 
Pigen uden navn 

Om to kvinder – Vivian på 91 
og Molly på 17. MP 864 
 
 

Kløvedal, Troels:  
Alle mine morgener på jorden 
(99.4) – bind 1-2 

I 2016 blev den gamle skipper 
ramt af ALS, en sygdom som 
lammer kroppens muskulatur. 
Med sine sidste kræfter har 
han skrevet et hjertevarmt og 
livsklogt testamente, en 
kærlighedserklæring til litte-
raturen, til havet, til fremmede 
kulturer og til kvinderne han 
mødte, og børnene han fik.
  MP 898 

 
 
Kløvedal, Troels:  
Kineserne syr med lang tråd – 
bind 1-2 (48.28) 

En rejse ombord på 
Nordkaperen op ad den 
vældige kinesiske flod 
Yangtze MP 564 

 
 
Kløvedal, Troels:  
Kærligheden, kildevandet – og 
det blå ocean (40.4) 

Forfatterens livsglade 
debutbog om livet på 
Nordkaperen. MP 527 

 
 
Korsgaard, Lea: 
Ghita (99.4) 

Den første klassiske biografi 
om Ghita Nørby, hvor både 
hun og familie, venner og 
kolleger fortæller om divaen 
Ghitas fantastiske liv og 
karrière. MP 702 

 
 
Krefeld, Michael Katz: 
Protokollen – bind 1-2  

En kraftig bilbombe 
ødelægger en eksklusiv café 
på Kongens Nytorv i 
København, og 23 personer 
bliver dræbt, men er det 
islamiske terrorister, 
nynazister, eller en anden 
form for broderskab, som står 
bag terrorbomben?  MP 678 
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Kristín Marja Baldursdóttir:  
Karitas uden titel (1) – bind 1-3  

Dramatisk islandsk skæbne-
beretning om Karitas, der 
vokser op i en stor faderløs 
søskendeflok. Det lykkes 
hende at få en uddannelse i 
København, hvorefter hun 
vender hjem til Island og gifter 
sig med en smuk, men fattig 
fisker.  MP 599 

Karitas – kaos på lærred (2) – 
bind 1-3 

Fortsættelsen af Karitas uden 
titel, hvor vi nu skriver 1945 
og møder Karitas i kunstne-
risk eksil i en lille flække på 
Island. Vi følger hende til 
Paris, New York og Rom.  
  MP 626 

 
 
Kristín Marja Baldursdóttir: 
Fra hus til hus – bind 1-2 

Med robust humor og 
knastørre kommentarerer 
registrer Kolfinna, hvad hun 
ser og hører, mens hun 
midlertidigt passer sin gravide 
venindes sorte rengøringsjob i 
Reykjaviks fine kvarter. 
 MP 740 

 
 
Kristín Marja Baldursdóttir: 
Havblik – bind 1-2 

Flora er omkring de 60 år og 
har for nylig mistet sit job – og 
før det er hun blevet skilt fra 
sin mand. Hun kæmper med 
en depression, men familien 

overtaler hende til at tage ud 
til en lille bygd ved Vest-
fjordene, og her møder hun 
mennesker, der giver hende 
fornyede kræfter. MP 903 

 
 
Kvist, Hanne: 
Det snakker vi ikke om 

Et meget fint portræt af en 
begavet kvinde, som ønsker 
sig noget mere af livet end 
det, der bydes på i 40´ernes 
Vestjylland. MP 720 

 
 
Kühlmann, Lone: 
Brødrene Price (99.4) 

Lone Kühlmann skriver om 
Price-slægten, som i over 200 
år har været en del af det 
danske kulturliv, men det er 
især de charmerende og 
nulevende brødres forhold til 
maden, musikken, livet og 
kærligheden, der er 
omdrejningspunktet. MP 666 

 
 
Kühlmann, Lone: 
I medgang og medgang (99.4) 

På sin pudsige og 
ukomplicerede facon fortæller 
hun om sin slægt af 
snarrådige mænd og især 
kvinder samt sit eget liv de 
første 22 år i årene 1945-67.
  MP 774 
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Kaarsbøl, Jette A.:  
Den lukkede bog – bind 1-3 

Roman der foregår i Køben-
havn i slutningen af atten-
hundredetallet. En sædeskild-
ring, en ægteskabsroman og 
en nuanceret kvindeskildring.
 MP 521 

 
 
Kaarsbøl, Jette A.: 
Din næstes hus – bind 1-3 

En samtidsroman om den mid-
aldrende, succesrige arkitekt, 
Laus, der tager til en lille jysk 
by for at begrave sin far. 
Installeret på kroen bliver 
Laus langsomt tiltrukket af 
landbyens persongalleri – 
især sognepræsten Stig og 
hans kone Alma. MP 648 
 
 

Lagerlöf, Selma:  
Hr. Arnes penge  

Grum historie om skotske 
adelsmænd og lejesoldater 
som farer frem med vold og 
mord på den svenske vestkyst 
i 1500-tallet og tager livet af en 
gammel præst. Hans død hæv-
nes dog af en myrdet pige, der 
går igen og tvinger morderne 
til bekendelse. MP 533 

 
 
Lagerlöf, Selma:  
Mårbacka (99.4) 

Selma Lagerlöfs barnd-
omserindringer fra Värmland.
 MP 550 

Langberg, Jesper: 
Ikke et sekund spildt (99.4) 
 Biografi om Jesper Langberg. 
   MP 763 
 
 
Larsen, Britt Karin:  
Der vokser et træ i Mostamägg 

Her er første bind af Britt 
Karin Larsens serie om folket i 
Finnskogen. I et skønt sprog 
fortæller forfatteren om 
skovfinnerne, hvoraf mange 
levede på sultegrænsen i 
midten af 1800-tallet. MP 916 

 
 
Larsson, Stieg:  
Mænd der hader kvinder (1) – 
bind 1-3  

Første bind af tre i krimierne 
om makkerparret, journalisten 
Mikael Blomkvist og Lisbeth 
Salander, den piercede og 
tatoverede superhacker.  
 MP 591 

Pigen der legede med ilden (2) – 
bind 1-4  

Andet bind i krimitrilogien om 
kvindehandel og prostitution. 
 MP 592 

Luftkastellet der blev sprængt (3) 
– bind 1-4  

Den umyndiggjorte hacker 
Lisbeth Salander ligger hårdt 
såret på hospitalet med en 
kugle i hjernen, imens vennen 
Mikael Blomkvist fortsætter 
opklaringen af hendes sag.
 MP 595 
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Larsson, Åsa:  
Solstorm (1) – bind 1-2  

En karismatisk præst myrdes i 
Kiruna, og hans søster beder 
sin veninde, juristen Rebecka 
Martinsson om hjælp. 
Rebecka kommer på sporet af 
skattefusk i kirken og mod-
tager dødstrusler. MP 543 

Blodskyld (2) – bind 1-2  
Endnu en præst er blevet 
myrdet i sin kirke; denne gang 
en kvindelig sognepræst, som 
beskytter voldsramte kvinder. 
Sammen med politiinspektør 
Anna-Maria Mella involveres 
Rebecka modvilligt i 
opklaringsarbejdet. MP 586 

Sort sti (3) – bind 1-2  
En kvindelig chef i en inter-
national minevirksomhed 
bliver fundet som stivfrossent 
lig.  Rebecka arbejder igen 
sammen med politiinspektør 
Anna-Maria Mella i sagen, der 
handler om økonomisk 
kriminalitet. MP 587 

 
 
Le Carré, John: 
Duernes tunnel – bind 1-2 (99.4) 

Erindringer af David John  
Moore Cornwell, født 1931, 
alias John le Carré, der 
foruden at være verdens-
berømt forfatter også er 
tidligere britisk diplomat og 
efterretningsagent. MP 872 

 
 
 

Le Carré, John: 
En skrøbelig sandhed – bind 1-2 

En gammel jagt på en al-
Quaeda-leder virker pludselig 
lidt ulden i kanten på den 
agent, der ledede missionen, 
og han går i gang med et 
opklaringsarbejde, der sætter 
hans loyalitet på prøve. 
  MP 751 

 
 
Leine, Kim: 
Afgrunden – bind 1-3 

I marts 1918 tager de 17-årige 
tvillinger Kaj og Ib til Finland 
for at kæmpe mod de røde. 
Det bliver en traumatisk 
oplevelse for de to unge 
drenge. MP 823 

 
 
Leine, Kim: 
Profeterne i Evighedsfjorden – 
bind 1-3 

Den unge norskfødte præst 
Morten Falck rejser i 1787 
efter endt uddannelse fra 
København til Grønland for at 
udbrede kristendommen til de 
”indfødte hedninge”. En stor 
udfordring for den unge 
præst, der lider af hjemve, 
resignation og sine egne 
erotiske drifter. MP 728 
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Leine, Kim:  
Rød mand – sort mand – bind 1-3 

Storslået og sanseligt værk 
om et ulykkeligt møde mellem 
den grønlandske og danske 
kultur – kampen om Grøn-
lands sjæl. MP 906 

 
 
Lindstrøm, Merethe 
Dage i stilhedens historie 

Et stramt, fortættet 
familiedrama om fortielse og 
tavshed. MP 736 
 

 
Link, Charlotte:  
Søstrenes hus – bind 1-3 

Et yngre ægtepar lejer et 
gammelt hus i Yorkshire julen 
over. De sner inde, og i uvejret 
oprulles husets dramatiske 
historie gennem 1900-tallet, 
med en stærk kvinde som 
hovedperson. MP 585 

 
 
Lund, Jørn: 
Hørt (99.4) 

Jørn Lunds hyggelige 
erindringer. MP 619 

 
 
Lund, Karsten: 
Den amerikanske sømand – bind 
1-2 

Esbens oldemor Ane plejede 
en forkommen amerikansk 
sømand så godt, at den søn, 
hun siden fødte, havde 
umiskendelig lighed med den 

sorthårede amerikaner, som 
pludselig en dag forsvandt 
sporløst. MP 628 

 
 
Lundberg, Ulla Lena: 
Is – bind 1-2 

Et ungt præstepar og deres 
lille datter ankommer til det 
ålandske skærgårdsmiljø 
Örarna lige efter 2. 
verdenskrig. MP 778 

 
 
Lupton, Rosamund: 
Søster – bind 1-2 

Da den unge enlige 
kunststuderende Tess meldes 
savnet i London, tager hendes 
søster Beatrice straks af sted 
fra sit hjem i New York for at 
lede efter hende, men det går 
snart op for Beatrice, at der er 
mange ting, hun ikke ved om 
sin elskede søster. MP 721 

 
 
Läckberg, Camilla: 
Isprinsessen (1) – bind 1-2  

En kriminalroman med mange 
intriger og personer, men 
også med en hel del humor. 
Hovedpersonen er forfatteren 
Erica Falck, der bliver 
involveret i mordet på en af 
sine barndomsveninder i 
Fjällbacka. MP 573 

Prædikanten (2) – bind 1-2  
Erica hjælper sin kæreste, 
politimanden Patrik med at 
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løse mysteriet om en myrdet 
tysk pige. MP 574 

Stenhuggeren (3) – bind 1-3  
Erica og Patrik skal finde den 
syv-årige Saras morder.  
  MP 581 

Ulykkesfuglen (4) – bind 1-2 
En tragisk bilulykke viser sig 
at et være fuldbyrdet mord. 
Endnu et lig bliver fundet, og 
nu begynder politiet at 
efterforske, om mordene har 
tilknytning til andre 
uopklarede mord. MP 606 

Tyskerungen (5) – bind 1-3 
Forfatteren Erica Falck og 
hendes husbond, 
politimanden Patrik Hedström, 
begynder at grave i en sag, da 
en ældre kvinde myrdes. 
  MP 634 

Havfruen (6) – bind 1-2 
En novembermorgen står 
Magnus Kjellner op og vinker 
farvel til sine to børn og sin 
kone og forsvinder derefter 
sporløst på vej til arbejde. 
  MP 650 

Fyrmesteren (7) – bind 1-2 
En kvinde flygter til øen 
Gråskär, med blodige hænder 
og sin lille søn, og et par dage 
senere findes Fjällbackas nye 
økonomichef myrdet i sin 
lejlighed. MP 664 

Englemagersken (8) – bind 1-2 
I påsken 1974 forsvinder en 
familie sporløst fra øen Valö 
udenfor Fjällbacka – undtagen 
etårige Ebba, der er ladt alene 
tilbage.           MP 699 

Løvetæmmeren (9) – bind 1-2 
Hestepigen Victoria fra den 
lokale rideskole har været 
forsvundet i fire måneder, da 
hun pludselig en vinterdag 
dukker op nær skoven. Patrick 
sætter alt ind på at finde ud af, 
hvad der er sket. MP 816 

Heksen (10) – bind 1-3 
Erica arbejder på en bog om et 
drab på en lille pige, Stella, 
som skete for 30 år siden. Nu 
forsvinder 4-årige Linnea fra 
den samme gård som Stella. 
Angsten breder sig i byens 
gader. Kan flere små piger 
være fare? MP 891 

 
 
Løkkegaard, Gitte 
Tine Bryld (99.4) 

Flere generationers reser-
vemor fortæller her for første 
gang sin egen turbulente 
livshistorie, fra det borgerlige 
sorgfulde barndomshjem over 
det søgende ungdomsliv til 
voksenlivets kriser og svære 
personlige valg. MP 647 

 
 
McCall Smith, Alexander: 
Damernes Detektivbureau Nr. 1 

En slentrende, charmerende 
og uvoldelig detektivhistorie 
om en kvindelig detektiv i 
Botswana, Afrika. MP 545 

Giraffens tårer 
Den kvindelige detektiv 
Precious Ramotswe løser flere 
mysterier i Botswana. MP 572  
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Mankell, Henning:  
Inden frosten – bind 1-2 

En stor og spændende 
kriminalroman om 
dyremishandling, mord og 
religiøse fanatikere. MP 513 
 

 

Mankell, Henning:  
Italienske sko (1) – bind 1-2 

En gribende roman om den 
pensionerede læge, Fredrik 
Welins rejse tilbage til livet.
  MP 881 

Svenske gummistøvler (2) – bind 
1-2 

Fredrik Welins hytte er 
brændt, og han er mistænkt 
for selv at have påsat 
branden. Sammen med en 
ung, kvindelig journalist tager 
Welin endnu en rejse ud i livet.
  MP 882 

 
 

Marklund, Liza:  
Røde Ulv – bind 1-2  

Journalisten Annika Bengtzon 
arbejder med en mordsag, der 
fører tilbage til et attentat mod 
en flyvestation. MP 520 

Nobels testamente – bind 1-3  
Annika Bengtzon bringes i 
livsfare, da hun involveres i 
opklaringen af et mord under 
Nobelprisfesten. MP 579 

En plads i solen – bind 1-2 
Marklunds ottende bog i 
serien om Annika Bengtzon 
foregår på Solkysten og er et 
suverænt krimiplot iblandet 
nutidens kvindeproblemer 

med parforhold og børn.  
  MP 631 

 
 
Marstrand-Jørgensen, Anne Lise: 
Dronningen af Saba & Kong 
Salomon – bind 1-3 

En historisk kærlighedsroman 
om den sorte dronning af 
Saba og Kong Salomon i 
Jerusalem. MP 844 
 

 
Marstrand-Jørgensen, Anne Lise: 
Hildegard I (1) – bind 1-2 

En litterær fantasi om 
 Hildegard af Bingen, som 
levede i Tyskland fra 1098 til 
1179. Hildegard var nonne, 
lægekyndig, komponist og  
forfatter. Bogen er skrevet i et 
billedrigt og sanseligt sprog  
  MP 667 

Hildegard II (2) – bind 1-2  
Fortsættelse af ”Hildegard I”.
 MP 668 

 
 
Marstrand-Jørgensen, Anne Lise: 
Hvad man ikke ved (1) – bind 1-3 

I et navnløst land i de sene 
60´ere og de tidlige 70´ere 
tvinger Eric sin kone til at 
deltage i den seksuelle 
frigørelse, hvilket får 
voldsomme konsekvenser for 
familien. MP 734 

Hvis sandheden skal frem (2) – 
bind 1-3 

Et fint billede af forholdet 
mellem forældre og børn og 
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konsekvenserne af at vokse 
op i kølvandet af ungdoms-
oprøret, de bevidstheds-
udvidende stoffer, den 
seksuelle revolution og 
kvindefrigørelsen. MP 779 

 
 
Meaney, Roisin:  
Dem inde ved siden af – bind 1-2 

Vi følger beboerne i tre små 
rækkehuse i en mindre irsk 
provinsby gennem et års tid. 
Endnu en irsk forfatter, der 
mestrer kunsten at gøre 
almindelige menneskers 
skæbner til gribende læsning.
  MP 662 

 
 
Meier Carlsen, Jette:  
Thyra Frank (99.4) 

Journalist Jette Meier Carlsen 
fortæller her historien om 
ildsjælen og plejehjems-
lederen Thyra Franks liv.   
 MP 672 

 
 
Mejding, Bent: 
Mit liv som papegøje – bind 1-2 
(99.4) 

Bent Mejding fortæller 
selvironisk og med stor humor 
om sine 55 år inden for 
teatrets verden. MP 725 

 
 
Mondrup, Iben: 
Vi er brødre (1) – bind 1-3 

Brødrene Poul og Jens vokser 
op i Nordjylland i årene efter 
Anden Verdenskrig. Deres far 
deltog i modstandsbevægel-
sen, og hans oplevelser 
præger familien. Begge brødre 
drømmer om at gøre en 
forskel i deres liv, men på 
deres egen måde gentager de 
farens triste historie. MP 925 

Godhavn (2)  
En dansk familie flytter i 
1980´erne med tre børn til 
Godhavn i Grønland. De 
prøver at tilpasse sig 
hverdagen med 
hundeslædeture, rypejagt og 
fiskefangst. MP 873 

Karensminde (3) – bind 1-2 
Selvstændig fortsættelse af 
Godhavn (MP 873). De tre 
søskende, der boede i 
Grønland med deres forældre, 
er blevet voksne med deres 
egne børn, og forældrene har 
købt gården Karensminde på 
Møn, hvor de vil indrette Bed 
and Breakfast. MP 874 

 
 
Moritzen, Henning:  
Tilpas højrøvet (99.4)  

Samtaler mellem Niels Birger 
Wamberg og Henning 
Moritzen. MP 537 
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Mortensen, Henning: Kvinden i 
korshæren 

Den 50-årige lidt naive Frida 
arbejder i Kirkens Korshær, 
hvor hun reparerer puslespil 
og kurtiseres af to ret 
forskellige mænd. Den 
smålumre, afskedigede 
kriminalbetjent Henry 
Petersen med tandprotese og 
den brovtende Søren 
Quickborn Madsen, der 
camouflerer sit prutteri med 
falsk hoste. MP 832 
 
 

Morton, Kate: 
Den glemte have – bind 1-3  

Noget overraskende arver 
unge australske Cassandra, et 
hus i Cornwall, England efter 
sin elskede mormor. Huset 
viser sig at være en vigtig del 
af mormorens liv, og 
Cassandra beslutter sig for at 
rejse til England, for at finde 
de manglende brikker i 
mormorens liv. MP 669 

 
 
Morton, Kate: 
En velbevaret hemmelighed – 
bind 1-3 

Som 16-årig er Laurel vidne til, 
at moren myrder en fremmed 
mand. Hændelsen vender op 
og ned på Laurels liv, men 
først på morens dødsleje får 
Laurel mod på at søge efter 
sandheden bag hændelsen, 
og eftersøgningen fører Laurel 

tilbage til tiden før anden 
verdenskrig. MP 743 

 
 
Morton, Kate:  
Huset ved Riverton – bind 1-3 

I 1920'ernes England er 
godset Riverton centrum for 
en tragedie med to søstre og 
en ung digter. Grace er ung 
tjenestepige og gemmer hele 
sit liv på hemmeligheden - 
indtil hun som 98-årig bliver 
nødt til at genopleve hele 
historien. MP 850 

 
 
Morton, Kate: 
Lake House – bind 1-3 

Slægtshistorie fortalt gennem 
flere generationer, der 
langsomt opruller familiens 
tragiske historie.                           
MP855 

 
 
Moyes, Jojo: 
Honeymoon i Paris (1) 

I år 1912 forelsker Sophie sig i 
kunstneren Edouard, men 
hendes kærlighed sættes på 
prøve. Et lille århundrede 
senere er Liv på en trist 
bryllupsrejse til Paris. På et 
museum fanger Sophies por-
træt Livs interesse. MP 825 

Hende du forlod (2) – bind 1-3 
Fortsættelsen til ”Honeymoon 
i Paris” (MP 825), om de to 
kvinder Sophie og Liv, der er 
skilt af et århundrede, men 
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som bindes sammen af et 
maleri, som Sophies mand, 
Èduard har malet af Sophie, 
og som Liv har fået af sin 
mand David. MP 839 
 
 

Moyes, Jojo: 
Toner i natten – bind 1-2 

Violinisten Isabel bliver 
pludselig enke og må kæmpe 
for at skabe sig et nyt liv for 
sig selv og sine børn.  MP 870 

 
 
Munro, Alice: 
For meget lykke – bind 1-2 

Noveller om skæve og 
uforudsigelige dramaer, som ti 
hverdagsmennesker 
gennemlever. MP 761 

 
 
Munro, Alice:  
Livet – bind 1-2 

”Livet” er ti karakteristiske 
Munro-noveller suppleret med 
fire tekster, hvor forfatteren 
for første gang fortæller om 
sin egen barndom. MP 806 
 
 

Murakami, Haruki:  
Kafka på stranden – bind 1-4 

Skæbner og handlingstråde 
væves let og elegant ind 
imellem hinanden i denne 
vidunderlige roman om Kafka 
Tamuras sælsomme rejse 
mod øen Shikoku. MP 596 

 

Mytting, Lars: 
Svøm med dem som drukner – 
bind 1-2 

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. MP 853 

 
 
Møllehave, Johannes & Benny 
Andersen:  
Det skal mærkes at vi lever (99.4) 

De to livskloge venner Benny 
Andersen og Johannes 
Møllehave taler muntert om de 
store, evige emner: liv, død, 
kærlighed, sorg, smerte, 
forelskelse og livsglæde.  
  MP 525  
 

 
Møller, Henriette E.: 
Kaiser 

Albert Kaiser ligger for døden 
og rundt om ham er samlet 
kvinderne i hans liv: hustruen 
Ebba, datteren Agnete og 
barnebarnet Ida. Her tæt på 
afslutningen tænker de tre 
kvinder på deres liv med 
Kaiser og på fremtiden uden 
ham. MP 623 
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Mørkbak, Preben:  
Erik den Røde – Skibet og 
sværdet (1) – bind 1-2 

Romanserie om Erik den 
Rødes liv og historie, der giver 
et dramatisk og personligt 
portræt af en af vikingetidens 
største skikkelser - et 
storslået panorama over 
Nordens tidlige historie og 
mytologi. MP 691 

Erik den Røde – Ploven og 
sangen (2) – bind 1-2 

Erik den Røde har nu slået sig 
ned på Island, men hans 
heftige temperament kaster 
ham til stadighed ud i nye 
konflikter, og til sidst 
landsforvises han og sætter 
kursen mod vest, hvor han 
finder Grønland. MP 698 

 
 
Nehm, John:  
Dagen og vejen (1) – bind 1-3  

Den iltre og snu storbonde 
Mads Klausen er sogneråds-
formand med stor magt i 
sognet. Men da hans kone 
forlader ham, får jalousi og 
druk ham ud på et skråplan. 
Familiekrønike fra 
Nordsjælland. MP 542 

En for alle (2) – bind 1-3  
Mads Klausen har lavet 
skandale og er afsat som 
sognerådsformand. Karlen på 
Svalegården, Hans, er flyttet til 
København for at arbejde for 
socialdemokratiet. MP 551 

Som man sår (3) – bind 1-3  

Storbonden Mads Klausen 
satser nu på byggeri for 
turister og landliggere og 
bygger også et slot til sig selv. 
Men fortidens synder 
indhenter ham. MP 557 

I krig og kærlighed (4) – bind 1-4  
Mads Klausen genvinder sin 
økonomiske magt og handler 
gladelig med tyskerne, 
samtidig med at han gemmer 
flygtninge og hjælper 
Modstandsbevægelsen. 
  MP 568 

 
 
Nicholls, David: 
Samme dag næste år – bind 1-2  

Samme dag næste år er en 
original, humoristisk og 
charmerende kærligheds-
historie om udviklingen af et 
venskab. MP 674 
 

 
Nielsen, Bent Vinn: 
Den svævende tankbestyrer – 
bind 1-2 

Magnus er tankbestyrer et 
sted i Vendsyssel, hvor 
udviklingen er kørt forbi. Han 
funderer over tilværelsen 
sammen med sine få ansatte 
og kunder. MP 800 
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Nørregaard, Katrine:  
Løgnerens hus 1-2 

Karen arver et ukendt som-
merhus ved Limfjorden fra sin 
ægtemand. Nu skal en uges 
ophold i huset gøre familien 
klogere på hinanden og prøve 
at få dem til at tilgive den af-
døde, der svigtede dem. 
  MP 878 

 
 
Nørregård-Nielsen, Hans Edvard:  
Mands minde (1) (99.4) MP 456 
Riber Ret (2) (99.4) MP 483  
Noget nær (3) (99.4) MP 539 

Erindringsserie om Hans fra 
det fattige hjem i Vestjylland, 
der bliver kunsthistoriker og 
formand for Ny Carlsberg-
fondet.  

Som sagt (4) (99.4) 
Et tidsbillede kalder 
Nørregård-Nielsen sine 
erindringer. Her er fjerde og 
sidste bind i serien. MP 632 

 
 
Oksanen, Sofi: 
Da duerne forsvandt – bind 1-2 

Historisk roman fra Estland i 
tiden mellem 1940’erne og 
1960’erne. Roland slås for et 
frit Estland, mens fætteren 
Edgar arbejder som spion og 
angiver for den tyske og den 
sovjetiske besættelsesmagt. 
Roland elsker den sarte 
Rosalie, men pludselig 
forsvinder hun. MP 750 

 

Oksanen, Sofi: 
Renselse – bind 1-2 

Den finsk/estiske forfatter Sofi 
Oksanen vandt i 2010 Nordisk 
Råds Litteraturpris for dette 
lavmælte og gribende drama 
om to kvinder og de familie-
historier, der har rod i Est-
lands historie og sovjettidens 
undertrykkelse. MP 722 

 
 
Olsen Jacob Steen og 
Rottensten, Rikke: 
Preben Kaas – bind 1-2 (99.4) 
 Biografi om Preben Kaas. 
   MP 771 
 
Olsson, Linda: 
Det gode i dig 

En følsom og stærk roman om 
Marion/Marianne, der efter et 
omtumlet liv har valgt 
ensomheden i et lille hus ved 
New Zealands kyst.  MP 717 

 
 
Omar, Sara:  
Dødevaskeren – bind 1-2 

Dødevaskeren er en dramatisk 
historie om pigen Frmesk, der 
fødes i 1986 i en by i Kur-
distan. Hun er uønsket af sin 
voldelige far, og moren sender 
Frmesk til mormoren og mor-
faren. Men de kan ikke be-
skytte Frmesk i længden og 
hun gennemgår forfærdelige 
ting, før hun flygter til 
Danmark. MP 895 
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Ondaatje, Michael: 
Kattens bord 

En herlig bog om tre drenges 
frihed om bord på en 
luksusliner i året 1954. MP 815 

 
 
Palm, Elias: 
Corpus Delicti – bind 1-2 

Et skelet bliver fundet i en 
have, og retsmedicinerne 
daterer det ca. 30 år tilbage i 
tiden. Retsmedicineren Ella 
finder ud af, at skelettet er 
kædet sammen med en brand, 
hvor hendes far omkom, da 
hun var barn. MP 690 

 
 
Pearse, Lesley: 
Hemmeligheder – bind 1-3 

Den 12-årige Adele er vokset 
op i 1930’ernes London. Da 
familien går i opløsning, 
beslutter Adele sig for at flytte 
ud på landet til sin bedstemor. 
Her møder hun senere sin 
store kærlighed, men krigen 
skiller dem ad. MP 611 

 
 
Peetz, Monika: 
Tirsdagsfruerne – bind 1-2 

På en strabadserende 
pilgrimsrejse mod Lourdes, 
konfronteres fem spændende 
kvinder ikke bare med sig 
selv, men også med hinanden. 
  MP 745 
 
 

Pedersen, Inge:  
Og halsen af en svane (1) 

Fuld af humor og livsvisdom 
fortæller Inge Petersen om en 
verden set fra børnehøjde i 
Vendsyssel under 
besættelsen. MP 904 

Til Amerika (2) 
Om en nordjysk piges vej ind i 
de voksnes rækker, hvor 
drømmen om gymnasiet 
indhentes af en kedelig 
kontorelevplads. Men 
drømmen om Amerika lever 
videre. MP 675 

Vejen går gennem luften (3) 
Poetiske roman om at være en 
ung kvinde i Danmark midt i 
halvtredserne. MP 905 

 
 
Petterson, Per: 
Jeg nægter 
Maskulin prosa om to gamle 
venner, der mødes. En fortælling 
om tab og venskab og det, der er 
for sent.  MP 754 
 
 
Petterson, Per: 
Ud og stjæle heste 

En intens, velskrevet historie 
om fædre og sønner og om 
fædrenes nedarvede synder.
  MP 622 
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Pilgaard, Stine: 
Lejlighedssange 

En kvinde sidste i tyverne vil 
gerne være forfatter, men 
lever af at skrive horoskoper 
for et ugeblad og lejligheds-
sange. MP 826 

 
 
Pilgaard, Ulf og Sönnichsen, Ole: 
Mit liv som Ulf (99.4) 

Ulf Pilgaard fortæller til Ole 
Sönnichsen om sit liv som 
skuespiller. MP 847 

 
 
Plambeck, Dy: 
Mikael  

Becky rejser som journalist til 
Afghanistan for at følge de 
danske soldaters hverdag. 
Hun knytter sig til Jan, som 
må hjemsendes hårdt kvæstet, 
og til Mikael, som under en tur 
til Sardinien bliver hendes 
kæreste. MP 799 

 
 
Pundik, Herbert:  
Det er ikke nok at overleve (1) – 
bind 1-2 (99.4) 

Erindringer fra Herbert Pun-
diks liv frem til 1970. MP 554 

Du kan hvis du tør (2) – bind 1-2 
(99.4) 

Om Herbert Pundiks liv som 
chefredaktør for Politiken 
1970-93, og om hans enga-
gement i internationale sager.
  MP 577 

 

Quindlen, Anna:  
Barnet på Blessings 

En nat efterlades en lille 
nyfødt pige uden for Lydia 
Blessings hus. 
Altmuligmanden Skip tager 
hende til sig, men kan jo i 
længden ikke skjule det for 
den gamle frue. MP 540 

 
 
Ragde, Anne B.: 
Arseniktårnet – bind 1-2  

En farverig familiekrønike om 
tre kvinders historie i Dan-
mark og Norge i det tyvende 
århundrede.  MP 638 

 
 
Ragde, Anne B.: 
Berlinerpoplerne (1) – bind 1-2  
 Norsk slægtsroman om tre  

forskellige brødre fra en 
slægtsgård nær Trondheim. 
  MP 589 

Eremitkrebsene (2) – bind 1-2  
Problemerne er store og alle 
tre brødre må hjælpe for at 
redde slægtsgården. MP 594 

Ligge i grønne enge (3) – bind 1-
2 

Torunn kæmper med at drive 
slægtsgården videre, mens 
Margido udvider sin bede-
mandsforretning i Trondheim. 
Erlend og kæresten Krumme 
ankommer for at mødes med 
resten af familien og fortælle 
om deres planer om at sætte 
gården i stand og bruge den 
som feriested. MP 618 
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Altid tilgivelse (4) – bind 1-2 

Torunn vender tilbage til 
Neshov i Ragdes fjerde bind i 
slægsromanen om familien fra 
Nordnorge. MP 862 

Liebhaverne (5) – bind 1-2  
I Liebhaverne er vi endnu 
engang tilbage på Neshovgår-
den. Torunn er stille og roligt 
gået i gang med at restaurere 
huset og indrette det. MP 902 

 
 
Ramsland, Morten:  
Hundehoved – bind 1-2 

Meget utraditionel slægts- 
roman med et broget person-
galleri, der begynder i Norge i 
30'erne og ender i Danmark i 
vor tid. MP 580 

 
 
Rathsack, Thomas (99.4) 
Jæger: i krig med eliten 

Som den første danske jæger-
soldat skriver Thomas 
Rathsack om korpsets ope-
rationer i krigszoner. MP 641 

 
 
Richardt Beck, Hanne: 
Om så det gælder – bind 1-3 

I 30’erne bliver Vita og Viggo 
gode venner med Max. Under 
Besættelsen forelsker Vita sig 
i Max, og han følger hende ind 
i modstandskampen. Mange år 
senere opsøges Viggo af 
Max’s datter, som ønsker at 
høre historien om de tre unge. 

   MP 612 

Richardt Beck, Hanne: 
Uforudsete hændelser – bind 1-2 

Dette er ikke en krimi, og dog 
er der en forsvinding, et lig og 
en efterforskning. MP 866 

 
 
Rickloff, Alix:  
Hemmelighedern3 på Nanreath 
Hall – bind 1-2 

Efter at have overlevet et 
angreb i Frankrig bliver Røde 
Kors-sygeplersken, Anna, 
sendt til Nanreath Hall, et 
gods, som er omdannet til 
militærhospital. Annas mor, 
Lady Katherine, er født på på 
godset, men hun døde, da 
Anna var blot seks år gammel, 
og Anna håber nu, at hun kan 
finde familie på Nanreath Hall.
  MP 917 
 
 

Riebnitzsky, Anne-Cathrine: 
Forbandede yngel – bind 1-2 

Under en lang flyvetur betror 
Lisa Andreas sin livshistorie 
om opvæksten på en 
urentabel gård ude på landet 
med en afstumpet og voldelig 
far og en maniodepressiv mor.  
En opvækst, der præger alle 
fire søskende langt ind i 
voksenlivet. MP 756 
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Riebnitzsky, Anne-Cathrine: 
Orkansæsonen og stilheden – 
bind 1-2 

Præsten Monica rejser til 
Guatemala for at mødes med 
en gammel bekendt. Både her 
og i Danmark møder Monica 
og hendes veninde 
mennesker, der krydser spor 
og påvirker hinandens 
livsbaner. MP 848 

  
 
Riel, Ane 
Harpiks  

En finurlig roman om 
kærlighed og angsten for at 
miste og om utilsigtet 
ondskab. MP 856 

 
 
Riley, Judith Merkle: 
Portrætmalersken – bind 1-3 

En underholdende og farverig 
historisk roman, der foregår i 
1514 både ved Henry VIII's 
engelske hof og ved Louis 
XII's franske hof. MP 532 

 
 
Riley, Lucinda: Midnatsrosen  
– bind 1-3 

På sin 100 års fødselsdag 
beder Anahita et af sine 
oldebørn, Ari, om at finde den 
søn, hun mistede for mange år 
siden. Eksotisk slægtsroman, 
der foregår dels i Indien dels i 
England. MP 831 

 
 

Romer, Knud:  
Den som blinker er bange for 
døden 

Forfatterens barske 
barndomserindringer fra en 
intolerant provinsby i 
1960’erne. MP 570 

 
 
Rosnay, Tatania de:  
Sarahs nøgle – bind 1-2 

I 1942 deporterede det franske 
politi tusindvis af jøder, bl.a 
Sarah, der mirakuløst 
overlevede, men med en 
uendelig stor sorg. MP 687 

 
 
Ruiz Zafón, Carlos: 
Vindens skygge – bind 1-3 

Den tiårige Daniel bliver af sin 
far indviet i De Glemte Bøgers 
Kirkegård, hvor han skal væl-
ge en bog, som han lover at 
passe godt på resten af sit liv. 
Det bliver bogen ”Vindens 
skygge”, og Daniel fascineres 
af bogen og forfatterens 
skæbne. MP 625 
 
 

Ryge Petersen, Søren: 
Anders og Julius og andre 
historier (99.4) 

Alle historierne om Søren 
Ryges to gamle naboer, 
Anders og Julius i én pakke. 
Nogle fortællinger har været 
trykt før, mens andre er nye.  
Bogen indeholder også 
fortællinger om andre. MP 705 
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Schine, Cathleen:  
De tre Weissman fra Westport – 
bind 1-2 

En varm og underholdende 
roman om Betty, der i en alder 
af 75 år får besked på, at 
hendes mand vil skilles, og at 
hun i øvrigt ikke længere kan 
bo i deres smukke lejlighed i 
New York. Heldigvis vælger 
Bettys to døtre at flytte med 
hende til et nedslidt hus i 
badebyen Westport. MP 689 

 
 
Schwartz, Malene:  
Livet er ikke for begyndere (99.4) 

En fin og velfortalt erindrings-
bog, hvor Malene Schwartz 
både får beskrevet sin kunst-
neriske familie, sin elskede far 
og sin opvækst. MP 518 

 
 
See, Lisa: 
Pigerne fra Shanghai – bind 1-2 

To smukke søstre bor i 
Shanghai, hvor de lever et 
ubekymret liv. Men deres far 
har spillet sin formue væk, og 
for at betale af på sin gæld, 
arrangerer han, at døtrene 
skal giftes med to brødre, som 
er sønner af en kinesisk 
indvandrer i USA. MP 820 

 
 
Seierstad, Åsne: 
Boghandleren i Kabul (98.218) 

Ved at bo i familien Khans 
gæstfri hjem fik den norske 

cand.mag. og journalist Åsne 
Seierstad et enestående 
indblik i en afghansk familie. 
Her beskriver hun familien og 
Afghanistan efter Taliban-
styrets fald.   MP 514 
 
 

Shaffer, Mary Ann: 
Guernseys litterære 
kartoffeltærteklub 

Forfatteren Juliet Ashton 
skrev vittige klummer i 
London-aviser under 2. 
verdenskrig. Hun savner nu i 
1946 en ny retning i livet, og i 
denne brevroman opleves, 
hvordan hun gribes af øen 
Guernseys krigshistorie. 
  MP 652 

 
 
Simonsen, Knud: 
Brunkul – bind 1-2 

En dokumentarisk roman om 
livet i en brunkulslejr i Dan-
mark i 1940’erne. Læserne 
møder en broget forsamling af 
lykkeriddere, spillefugle, 
tørstige sjæle, letlevende 
damer og ungkarle. MP 737 

 
 
Simonsen, Knud: Tørvekongen – 
bind 1-2 

I 1940, da Danmark bliver 
besat, forstår Thorkild hurtigt, 
at manglen på kul og benzin 
giver tørvene potentiale, og 
snart er der mange penge i 
omløb på egnen. MP 837 
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Simonsen, Knud: 
Vestkystbunker – bind 1-3 

Vestkystbunker er en 
dokumentarisk roman om 
bunkerne langs den jyske 
Vestkyst, som tyskerne fik 
anlagt under Anden 
Verdenskrig.  MP 776 

 
 
Skov, Leonora Christina:  
Den der lever stille – bind 1-2 

Leonora Christina Skovs mor 
dør på hospice med Leonora 
ved siden af sig. Leonora må 
nu erkende, at hun aldrig 
kommer til at forstå morens 
afvisninger, og hun beslutter 
at skrive den faktiske historie 
om sig selv. MP 907 

 
 
Smith, Betty:  
Der vokser et træ i Brooklyn – 
bind 1-3 

Bogens hovedperson er den 
unge, Francie, der vokser op i 
Brooklyn i starten af 1900-
tallet. Faren er en fordrukken, 
irsk musiker, og familien må 
gennemgå mange strabadser 
for at få penge til dagen og 
vejen. Men Francie ønsker 
brændende at læse videre på 
universitetet, og da faren dør, 
åbner der sig en mulighed.
  MP 908 

 
 
 
 

Smith, Wilbur A.: 
Flammer over floden – bind 1-2 

En voldsom og blodig 
spændings- og krigsroman fra 
Afrika. Den begynder i 1912, 
og fortsætter ind i Første 
Verdenskrig. MP 546 

 
 
Smærup Sørensen, Jens: 
Feriebørn 

Feriebørn er en serie 
fascinerende skæbne-
fortællinger om farfaren med 
kræmmertalentet, faren med 
højskoleånden og den stabile 
mor og mormor, der binder 
tilværelsen sammen. MP 846 

 
 
Smærup Sørensen, Jens: 
Hjertet slår og slår 

Historieprofessoren Kristian 
er kørt til sin hjemstavn i 
Himmerland for at mødes med 
resten af familien ved 
faderens dødsleje. MP 732 

 
 
Smærup Sørensen, Jens: 
Mærkedage – bind 1-2 

Beskrivelse af tre mærkedage 
i landsbyen Staun ved 
Limfjorden i perioden 1934-
2003. MP 588 
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Solomons, Natasha: 
Mr. Rosenblums liste – bind 1-2 

En underfundig britisk roman 
om jødiske Jack og Sadie 
Rosenblum, der er flygtet fra 
Berlin til London kort før 
Anden Verdenskrig. MP 716 

 
 
Stangerup, Helle 
Bag skodderne – bind 1-2 (99.4) 

Erindringerne om opvæksten, 
om trafikken på de bonede 
gulve, om forholdet til familien 
og endelig også om 
ægteskabet med Adam Knuth, 
opbygningen af Knuthenborg 
Safaripark og om den 
skandaleombruste skilsmisse. 
  MP 714 
 

 
St. Aubyn, Edward: Glem det. 
Dårligt nyt. En smule håb – bind 
1-2 

De tre første dele af den 
britiske forfatter Edward St 
Aubyns forrygende 
romanserie om Patrick 
Melrose, der vokser op i en 
snobbet og depraveret 
overklassefamilie. MP 835 

 
 
Stangerup, Helle: 
Skæbnegalleriet – bind 1-2 

Roman om maleren Hans 
Holbein og hans involvering i 
farlige intriger i magtspillet 
omkring Henrik VIII. MP 578 

 

Stefánsson, Jon Kalman: 
Historien om Asta – bind 1-2 

Familiefortælling med livs-
filosofiske betragtninger om 
islandske Asta, der fødes som 
et kærlighedsbarn, men tidligt 
rammes af kærlighedens 
bagside. MP 928 

 
 
Stephensen, Ole:  
Rub og stub – over stok og sten 
(99.4) – bind 1-2 

Ole Stephensen fortæller om 
hele sit forrygende liv, lige fra 
han som elleveårig drømmer 
om en karriere som pilot, til 
han som 62-årige sprænger 
opstillingslisten med så 
mange personlige stemmer 
ved kommunalvalget, at han 
ryger op på en fjerdeplads på 
den konservative liste. MP 926 

 
 
Stockett, Kathryn:  
Niceville – bind 1-3 

Enestående roman fra 
1960’ernes Mississippi, hvor 
den nye racelov ophæver 
adskillelsen mellem sorte og 
hvide, meget imod de hvides 
vilje. Romanen foregår i 
kvindernes verden, hvor de 
hvide, velhavende kvinder har 
stor magt over deres sorte 
tjenestepiger. MP 658 
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Tart, Donna: 
Stillidsen – bind 1-4 

Theo er 13 år, da han over-
lever en eksplosion på et 
kunstmuseum i New York. Ved 
ulykken kommer Theo i 
besiddelse af et værdifuldt 
kunstværk, som trækker Theo 
ind i kunstens kriminelle 
underverden. MP 786 

 
 
Têtevide, Anne Marie 
Som dagene er – bind 1-2 

Jysk familiekrønike, der 
strækker sig over syv årtier 
med udspring i 1922. MP 814 

 
 
Terkelsen, Ulla: 
Vi kan sove i flyvemaskinen 
(99.4) 

Ulla Terkelsen fortæller om sit 
liv. MP 711 

 
 
Thomsen, Thorstein: 
Den, der hvisker, lyver – bind 1-2 

Niels Ruel kommer i 1930'erne 
til København, får arbejde i en 
stor boghandel og får senere 
succes som forlægger. Da 
hans ven overdrager ham sine 
dagbogsnotater om 
krigsforbrydelserne fra 
Østfronten, har Niels svært 
ved at beslutte sig til, om han 
bør udgive dem. MP 582 

 
 
 

Thomsen, Thorstein: 
Rock Hudson skal ikke dø i 
Ukraine – bind 1-2 

Fortællingen om teater- og 
filminstruktøren Douglas Sirk, 
født Detlef Sierck i 1897, der 
voksede op i Hamborg med 
danske forældre. MP 713 

 
 
Thomsen, Thorstein: 
Sne på hendes ansigt – bind 1-2 

En farverig og skånselsløs 
familiekrønike, der starter i 
1936. MP 617 

 
 
Thorup, Kirsten: 
Førkrigstid – bind 1-2 

Skildring af dagligliv og 
krigstrusler fra slutningen af 
1930erne set med en kvindes 
blik. MP 569 

 
 
Thorup, Kirsten:  
Tilfældets gud – bind 1-2 

Kirsten Thorup stiller skarpt 
på vestens rigdom over for 
verdens fattige, den sygelige 
arbejdsnarkomani og hele 
idéen om køb og salg som 
livets grundlov. MP 682 

 
 
Tind, Eva: 
Astas skygge  

Portræt af stumfilmens 
dronning Asta Nielsen. MP 865 
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Tinning, Gertrud: Som små 
soldater – bind 1-2 

Vi er i tiden efter besættelsen, 
hvor Ingeborg uvidende 
sætter sit liv på spil, da hun 
forsøger at finde de biologiske 
forældre til to små børn, der er 
efterladt på Helsingør Station.
  MP 744 

 
 
Tóibín, Colm:  
Brooklyn 

Den unge pige Ellis, som 
vokser op i Irland i 50´erne, 
tager chancen, da hun får 
mulighed for at få et job i 
Brooklyn, New York.  Et døds-
fald fører hende tilbage til 
Irland, men skal hun nu slå sig 
ned i Irland, eller skal hun 
vende tilbage til Brooklyn og 
manden, hun elsker?  MP 697 

 
 
Tomasevic, Ann Syréhn: 
Glas og aske – bind 1-3 

En uforglemmelig roman om 
en kvinde i 1900 tallets mest 
turbulente begivenheder. En 
svensk journalist, Amanda 
arver en ring efter den usæd-
vanlige Lilli, og Amandas 
nysgerrighed er vakt. MP 692 

 
 
Tomasi di Lampedusa, 
Giuseppe:  
Leoparden 

En moderne romanklassiker 
om den sicilianske adelsslægt 
Salina. MP 524 

Travn, Danni: 
Bent Fabricius-Bjerre – bind 1-2 
(99.4) 

Danni Travns biografi om 
musikeren, komponisten og 
forretningsmanden Bent 
Fabricius-Bjerre. MP 807 
 
 

Travn, Danni: Preben Kristensen 
– Husk at være glad (99.4) 

Sammen med Danni Travn har 
Preben Kristensen skrevet en 
varm erindringsbog fra 
barndommen som arbejder-
dreng i Skive til voksenlivet på 
de skrå brædder. MP 923 

 
 
Tremain, Rose:  
Musik & stilhed – bind 1-3 

En pragtfuld historisk roman 
om den engelske musiker 
Peter Claire og hans 
oplevelser i Danmark ved 
Christian IV's hof i 1629. 
  MP 549 
 
 

Trollope, Joanna:  
Nye forhold – bind 1-2 

Edie Boyd er ensom, efter at 
hendes børn er fløjet fra 
reden. Men er det lykken, da 
de alle pludselig vender hjem? 
  MP 583 
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Ullmann, Linn:  
Det dyrebare – bind 1-2 

En familiehistorie, som 
spinder tråde frem og tilbage i 
tiden mellem personer og 
begivenheder.  Romanen 
emmer af fortielser, ensomhed 
og savn af nærvær og 
kærlighed. MP 729 

 
 
Ullmann, Linn: 
De urolige – bind 1-2 

Linn Ullmann skriver om sin 
opvækst, sine berømte 
forældre og farens sidste tid.
  MP 867 

 
 
Uthaug Maren: 
Og sådan blev det 

En ung pige tvinges væk fra 
sin samiske verden og skal nu 
vokse op i Sønderjylland. Hele 
livet føler hun sig 
fremmedgjort og tager derfor 
som voksen tilbage til 
barndommens land for at 
finde familie MP 780 

 
 
Valeur, Erik: 
Det syvende barn – bind 1-3 

En velskrevet samfundskritisk 
spændingsbog og en 
indfølende psykologisk 
skildring af syv 
børnehjemsbørns tætte 
skæbnebånd.  MP 700 

 
 

Vittrup, Morten 
Argentineren der kom sejlende 
på en cedertræsplanke 

En slægtsroman, som 
strækker sig over 80 år om 
den mystiske Victor de la 
Vega, der fødes som uægte og 
uønsket barn i en rig 
argentinsk familie. 
  MP 868 

 
 
Walsh, Rosie: 
Manden der ikke ringede – bind 
1-2 

Efter et 17 år lange ægteskab 
vender Sarah hjem til England 
på sommerferie. På en lande-
vej i stegende hede møder 
hun en mand, Eddie, som hun 
hovedkulds forelsker sig i og 
tilbringer syv skønne dage 
med. De skilles med løfter om 
snart at ses igen, men dagene 
efterfølges af en rungende 
tavshed. MP 927 

 
 
Wassmo, Herbjørg: 
Disse øjeblikke – bind 1-2 

Herbjørg Wassmo tager 
temaet incest op i denne 
selvbiografiske roman, hvor vi 
følger en ung piges vanskelige 
opvækst i det nordlige Norge.
  MP 783 
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Wassmo, Herbjørg:  
Et glas mælk, tak – bind 1-2 

En hjerteskærende roman om 
Dorte fra Litauen, der bliver 
offer for menneskehandlere 
og tvinges til prostitution i 
Oslo. MP 597 

 
 
Wassmo, Herbjørg:  
Hundrede år – bind 1-2 

En farverig fortælling om tre 
generationer af kvinder, deres 
liv, deres kærlighed og deres 
sorger.  MP 653 

 
 
Wattin, Danny: 
Hr. Isakowitz’ skat 

Dannys 9-årige søn mener, de 
er nødt til at finde farfarens 
skat, og noget mod Dannys 
vilje drager far og søn af sted 
til Polen. MP 827 

 
 
Webb, Kathrine: 
Arven – bind 1-2 

To søstre arver et gammelt 
hus efter deres mormor, og 
langsomt afdækkes flere 
hemmeligheder i slægten, 
efterhånden som husets 
gemmer kommer frem i lyset.
  MP 785  

 
 
Webb, Katherine:  
En sang fra fortiden – bind 1-3 

Zach er en stor fan af 
kunstneren Aubrey, og for at 

skrive en bog om ham, rejser 
Zach til Dorset, hvor han 
bosætter sig på den lokale 
kro. Der møder Zach den 
charmerende fåreavler 
Hannah, og pludselig åbner 
der sig en mulighed for at 
interviewe den 87-årige Mitzy 
Hatcher, der i en lang periode 
var Aubreys yndlingsmodel. 
Men alt er ikke, hvad det ser 
ud til. MP 834 

 
 
Webb, Katherine:  
Gemmesteder – bind 1-2 

Et grusomt drab vender op og 
ned på en lille landsbysam-
fund i England efter Anden 
Verdenskrig. Og bedre bliver 
det ikke, da forbrydelsen viser 
sig at have forbindelse til en 
gammel mordsag. MP 915 

 
 
Weitze, Charlotte: 
Harzen-sanger 

To enspændere finder 
sammen, men efter en 
dramatisk hjemtur fra 
bryllupsrejsen, forbyder 
bruden sang og musik i 
hjemmet. En beslutning der 
først rokkes ved, da den 15-
årige datter forsvinder fra 
hjemmet. MP 755 
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Weldon, Fay: 
En passende aftale (1) – bind 1-2 

En klassisk, humoristisk, 
engelsk roman om herskab og 
tjenestefolk. Vi er i London i 
1899, hvor Lord Dilberne har 
mistet hele sin formue, så 
Lord Dilberne og Lady Isobel 
nu må sætte deres lid til et 
passende parti til børnene. 
  MP 733 

Kongen længe leve (2) – bind 1-2 
Hele England venter spændt 
på kroningen af den 
kommende Kong Edward og 
hans hustru, og Lord og Lady 
Dilberne, der er tæt forbundet 
med kongehuset, har travlt 
med forberedelserne til 
kroningen. MP 757 

Nye Tider (3) – bind 1-2 
Kongen har meldt sin ankomst 
hos Lord Robert Dilberne og 
Lady Isobel, og han tager sin 
elsker inde med, hvilket giver 
uro i hele huset. MP 793 
 
 

Wendt Jensen, Jacob:  
Lise Nørgaard – de første 
hundrede år (99.4) – bind 1-2 

Biografi om Lise Nørgaard. 
Flere end 50 personer har 
bidraget med interviews, og 
Lise Nørgaard selv har åbnet 
sit privatarkiv og givet 
forfatteren lov til at citere fra 
en dagbogslignende brev-
veksling med en nær veninde. 
  MP 892 

 

 
Wesche, Anne-Sofie Storm: 
Poul Reichhardt – Blot et 
menneske (99.4) – bind 1-2 

Biografi om skuespilleren 
Poul Reichhardt. MP 759 

 
 
Whitehead, Colson:  
Den underjordiske jernbane – 
bind 1-2 

Cora er markslave på en 
bomuldsplantage i Georgia. 
Da Cora er 11 år stikker 
hendes mor af og efterlader 
Cora til sig selv og til gemene 
menneskers lune, så da 
slaven Cæsar foreslår at de 
flygter, vil Cora med. MP 893 

 
 
Willett, Marcia:  
Fugleburet – bind 1-2 

Lizzies mor elskede den gifte 
Felix, men han opgav hende af 
hensyn til sin familie. Mange 
år senere genfinder Lizzie 
Felix, og det får stor 
betydning. MP 536 

 
 
Willett, Marcia: 
Fremtidshåb (1) – bind 1-2 

Første del af Chadwick-
trilogien om tre børns 
opvækst hos deres bedstemor 
på et engelsk gods. MP 504 

Trygge rammer (2) – bind 1-2 
Freddy og svogeren Theo 
sørger for trygge rammer, 
mens børnene vokser op og 
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får deres eget liv med 
uddannelse, ægteskab og 
rejser. MP 510 

Nye mål (3) – bind 1-2 
Der er gået næsten 30 år, 
siden de tre børn kom fra 
Kenya til huset i Devon, og 
meget har ændret sig siden 
da. MP 511 

Ingefærkrukken (4) 
I Willetts fjerde bind om 
Chadwick-slægten får man et 
glædeligt gensyn med familien 
på det smukke gamle landsted 
The Keep. MP 649 
 

 
Willett, Marcia:  
Sommer ved floden – bind 1-2 

Det smukke sydvestlige 
hjørne af England er den 
idylliske ramme om en 
kompliceret arvesag med rod i 
fortiden. MP 849 

 
 
Willett, Marcia:  
Svanesang – bind 1-2 

En staldlænge på en gammel 
smuk herregård, som er om-
dannet til beboelser, danner 
rammen for fortællinger om en 
farverig gruppe mennesker, 
der slås med hver deres 
problemer. MP 871 
 
 

Williams, John: 
Stoner – bind 1-3 

En stilfærdig roman om en 
dreng fra en fattig farmer 

familie i Missouri, der i starten 
af 1900-tallet bliver sendt på 
landbrugsskole, men i stedet 
kaster sin kærlighed på 
klassisk litteratur.  MP 789 

 
 
Willumsen, Dorrit: 
Det søde med det sure (1) (99.4) 

Forfatteren fortæller om sin 
barndom, der begynder i 
1940’erne på Nørrebro og 
Vesterbro hos mor og mormor 
og morfar. Det er fra tiden med 
wc’et i gården og etagevask 
ved køkkenbordet. MP 651 

Pligten til lykke (2) (99.4) 
Dorrit Willumsens anden 
erindringsbog bevæger sig fra 
ungdommen ind i det voksne 
kvindelivs glæder og sorger.
 MP 683 
 
 

Wilson, Andrew:  
Talent for mord – bind 1-2 

Krimi i Agatha-stil om netop 
Agatha. Bogen foregår i 1926, 
og Agatha har allerede seks 
populære detektivromaner 
bag sig og er derfor en berømt 
person. Men pludselig forsvin-
der hun sporløst. Noget, der 
rent faktisk skete i 
virkeligheden, og forfatteren 
giver her sit dramatiske og 
fantasifulde bud på, hvad der 
egentlig skete. MP 894 
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Wingate, Lisa:  
Inden vi blev jeres – bind 1-2 

12-årige Rill og hendes fire 
små søskende lever et 
sorgløst liv med deres 
forældre på en flodpram på 
Mississippi i 1939. Da deres 
mor indlægges ved en 
kompliceret fødsel efterlades 
de fem børn uden opsyn, og 
politiet dukker op og tvinger 
børnene med og indlogerer 
dem på et usselt børnehjem, 
hvor Rill kæmper for at holde 
sammen på flokken. MP 913 

 
 
Wold, Susse: 
Fremkaldt – bind 1-2 (99.4) 

Susse Wold skriver råt for 
usødet og har begået en 
usentimental og læseværdig 
erindringsbog. MP 621 

 
 
Wolden-Ræthinge, Anne: 
Kronprinsesse Mary fortæller 
(99.4) 

Lange samtaler er baggrunden 
for denne bog, hvor vi hører 
om Kronprinsesse Marys liv i 
Australien og hendes syn på 
privatliv, kærlighed, børn, 
opdragelse og meget andet. 
  MP 530 

 
 
Wolden-Ræthinge, Anne:  
Om lidt er de borte – bind 1-3 
(96.71) 

Interviews af Anne Wolden-
Ræthinge med 11 
fremtrædende topfolk fra 
Modstandsbevægelsen under 
Besættelsen. MP 560 

 
 
Wung-Sung, Jesper:  
En anden gren – bind 1-2 

Om Jesper Wung-Sungs 
oldeforældres kamp for et liv 
sammen til trods for 
omverdenens modstand, fordi 
oldefaren er kineser. MP 886 

 
 
Zebitz Nielsen, Poul:  
Når den man elsker dør 

Forfatteren, engang en kendt 
tv-journalist, blev i 1979 
præst. Døden blev her en del 
af hans liv og arbejde. 
Alligevel gik han i chok, da 
hans egen kone døde efter 27 
års lykkeligt ægteskab. 
  MP 506 

 
 
Øbro, Jeanette og Ole Tornbjerg: 
Skrig under vand – bind 1-2 

Profileringsekspert Katrine 
Wraa bliver headhuntet fra 
England til en speciel task 
force, men bliver fra første 
dag involveret i et mord på en 
fødselslæge sammen med 
makkeren Jens Høgh fra 
drabsafdelingen. MP 661 
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Øvig Knudsen, Peter: 
Blekingegadebanden 1 – Den 
danske celle – bind 1-2 (34.31) 

Den velskrevne og 
fascinerende beretning om 
Blekingegadebanden. Bogen 
er baseret på politiets 
omfattende arkiver om sagen, 
aflytningsudskrifter fra PET-
forhør og vidneudsagn fra en 
af de dømte. MP 600 

Blekingegadebanden 2 – Den 
hårde kerne – bind 1-3 (34.31) 

Andet bind af Blekingegade-
banden begynder med det 
fatale flugtforsøg, hvor 
bandemedlemmet Carsten 
Nielsen kører galt i en bil 
proppet med bevismateriale. 
Ulykken leder til afsløringen af 
banden. MP 601 

 
 
Aamund, Jane:  
Den irske stemme 

Beretninger og noveller, der 
bygger på Jane Aamunds 
egne oplevelser med irere og 
Irland. MP 526 
 
 

Aamund, Jane:  
Dengang det var sjovt (99.4) 

Jane Aamund beriger endnu 
engang sin trofaste 
læserskare med sine 
sprudlende erindringer. Denne 
gang er det tiden fra 1968 som 
journalist på Berlingske 
tidende. MP 660 

 

Aamund, Jane: 
De grønne skove (1) – bind 1-2 

Slægtskrønike om en dansk 
landmand, der udvandrer til 
Argentina i midten af 1800-
tallet. MP 620 

Smeltediglen (2) 
Jens rejser i 1859 fra Lolland 
til Argentina for at skabe sig 
en ny tilværelse, og nogle år 
senere følger hans kone 
Kirsten. Men vil deres 
kærlighed holde? MP 635 

 
 
Aamund, Jane: 
Mine egne veje 

”Mine egne veje” er 
underholdende, underfundige 
og til tider ualmindeligt 
morsomme fortællinger om 
Jane Aamunds interessante, 
inspirerende eller pudsige 
møder med de mennesker, 
hun har truffet på sin vej 
gennem overklassen. MP 860 

 
 
Aamund, Jane:  
Onklerne og deres fruer 

Jane Aamund beretter i bedste 
Matador-stil om sine 
karismatiske onkler med 
tilhørende damer i 30´ernes og 
40´ernes Danmark. MP 804 
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Aamund, Jane:  
Samtaler om natten 

Jane Aamund fortæller her om 
de erindringer, der optager 
hende om natten – både de 
sjove stunder og sorgerne.
  MP 899 

 
 
 
Aamund, Jane:  
Udlængsel – bind 1-2 

Romanen er en fortsættelse af 
Vesten for måne (MP 495). I 
1920 brænder morforældrenes 
gård og de 5 børn spredes. Vi 
følger deres ungdomsliv bl.a. i 
København, England og 
Canada. MP 561 

 
 

Aamund, Jane:  
Vindue uden udsigt 

En både humoristisk og  
satirisk skildring af tjeneste-
pigernes liv på de dyre 
adresser. MP 707 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 


