
Generalforsamling 2022

Den årlige generalforsamling finder sted onsdag den 
16. marts 2022 kl. 17 på Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 
12, Roskilde.

Her kan du høre om bestyrelsens arbejde med udgivelsen af 
MagnaPrint serien, LæseLyst serien og andre letlæste bøger 
for unge og voksne. 

Efter generalforsamlingen serverer vi lidt godt til halsen.

Bestyrelsesmedlemmer
Formand: Vibeke Rothoff Danielsen, fhv. bibliotekar i Københavns Biblioteker
Næstformand: Ricki Elsgaard, bibliotekschef i Furesø Bibliotek og Borgerservice
Hans Radsted, direktør i Bibliodan
Marie Engberg Eiriksson, formidlings- og projektudvikler, Bevica Fonden
Maria Björnsdóttir, bibliotekar på Rødovre Bibliotek
Anne Rabitz, børne- og ungebibliotekar på Holbæk Bibliotek 
Dorte Tissot Hansen, voksenbibliotekar i Guldborgsund Bibliotekerne
Rikke Schmidt, bibliotekar i Københavns Biblioteker
Anne Warming, forretningsfører

Samarbejdspartnere i 2021
Grafiker Tina Hundewadt • Bibliotekar Vibeke Hvidtfeldt • Bibliotekar Inge 
Møller-Nielsen • BIBLIODAN • Lene Vase Olesen • Nota (Nationalbibliotek  
for mennesker med læsevanskeligheder) • Eyelab • Imperiet • BibMedia  
• Toptryk Grafisk, Graasten • CR Statsautoriseret Revisionsaktieselskab •  
i-Strategi • Gyldendal • JP Politikens Forlag • People’s Press • Rosinante  
& Co • Batzer og Co • Ulf Töregård Agency, Sverige • Grete Ryttersgaard 
• Poul Holm • Sanne Holm • Hanna Vinzent • Søren Vinzent • Scanpix/
Ritzau • GettyImages • Bridgeman Art Galleri • iStockPhoto • Copenhagen 
Literary Agency ApS • The Swann Studio • Harper Collins Nordic • Harper 
Collins • Little, Brown Book Group Limited Lit • Godt 
Sprog • Licht-Burr • Vilja • Nypon • A M Heath & Co. Ltd. 
• Curtis Brown • Canongate Books • Enberg Agenzy • 
Turbine Forlaget • Forlaget Turbulenz • alpha forlaget • 
Forlaget Gutkind • Forlaget Brændpunkt • Forlaget 
Hovedland – Forlaget Grønningen 1 • Forlaget 28B

Årsberetning 

for Nyt Dansk Litteraturselskab 2021
Ved formand Vibeke Danielsen
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Omskrevet af Hanna
og Søren Vinzent

Jussi Adler- O
lsen

Flaskepost fra P

Her er 3. bind i Jussi Adler-Olsens 

serie om Carl Mørck og Afdeling Q. 

Denne gang kommer de på arbej-

de, da en flaske-post dukker op i 

Skotland. Flaske-posten bærer på 

en grusom historie om kidnappede 

børn. Og nu begynder jagten på en 

uhyggelig gernings-mand og nogle 

forsvundne børn.

MagnaPrintserien

Den hemmelige arv

Bind 1 af 2

Natasha Lester
MagnaPrintserien

Kat bor i Australien og er modekonservator  
– et job, der fører hende til England, hvor hun  
bliver bedt om at tjekke sin mormors gamle  
hus i Cornwall. Huset viser sig at rumme et  
klædeskab fyldt med smukke, gamle Dior-kjoler, 
og Kat, der er målløs over fundet, sætter sig  
for at finde ud af, hvor kjolerne stammer fra.  
Og snart støder hun på historien om piloten,  
Skye, der kæmpede for England under Anden  
Verdenskrig sammen med den gådefulde franske 
kvinde Margaux Jourdan, Skyes barndomsven,  
Nicholas, og Christian Diors søster, Catherine. 
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Det Rosa Univers

Sanne er 24 og elsker livet. 

Hun har det super-godt med 

sit arbejde i forretningen, Det 

Rosa Univers. Her handler de 

med smukke brugs-ting og 

gaver. Men Sanne mangler en 

kæreste.  Og én ting er at finde 

en kæreste. En anden ting er, 

om man vil beholde ham?

Og om man kan beholde ham?

Amanda Hellberg
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ISBN 978-87-94089-41-8
978879408941

Nedbrænding = 9 mm. til bøger under 200 sider ellers 11 mm   

Det rosa univers 148x216 HB.indd   All PagesDet rosa univers 148x216 HB.indd   All Pages
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Cambodias
stjålne børn

LæseLyst

Lise Bidstrup

Lise Bidstrup
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Normas chef har beordret Norma til 
at holde ferie, fordi hun endnu en 
gang har været lidt for voldsom  

på en opgave.

Normas hjerte brænder for en sag i 
Cambodia, hvor børn bliver stjålet. 
Der er mange penge i sagen, men 
Normas chef beder Norma om at 

holde sig fra sagen. Men selvfølgelig 
tager hun af sted …

Læs også de to foregående i serien: 
Levering fra Japan og  

Skjult i Angola!

MagnaPrintserien

Grundvold

Bind 1 af 2

Rachel Röst
MagnaPrintserien

Rebecca og hendes to mindre søstre vokser op  
i en mormonfamilie i Urbanplanen på Amager. Hendes far styrer hele familien med Guds ord  og hård hånd, fra hvad de spiser, hvad de tæn- ker, hvordan de går klædt, og til hvor mange  stykker toiletpapir de må bruge. Hvis Satan  lokker dem til at bryde reglerne, risikerer de  at sætte hele familiens salighed på spil, når de sidste dage kommer.I stigende grad føler Rebecca sig mere mani- puleret end vejledt af faderens fortolkning af  Mormons Bog, og lige før hun knækker psykisk, 

bliver hun anbragt på en ungdomsinstitution.  Her gælder helt andre regler, som hun må lære  
at navigere i, før hun kan begynde at arbejde  på at finde ud af, hvem hun selv er, og hvilket  moralsk kompas, der er det rigtige for hende. 
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Lys og mørke. Jeg kender ikke andet. Sådan er mit liv. Før var det lyset, der fyldte. Det gode. Jeg var den evige optimist. Det er jeg ikke længere. Ikke særlig tit. Det er en lang historie.
Nicklas Bendtner fortæller om livet både på fodbold-banen og privat. Et liv med store op- og ned-ture.

Bearbejdet af 
Sanne og Poul Holm
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Begge sider
Nicklas Bendtner

Rune Skyum-Nielsen
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Clare Mackintosh
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I en avis fortæller Meg om sit hjerte, 
som hun har fået af en donor. Da Meg 
var lille, havde hun kræft, og behand-
lingerne ødelagde hendes eget hjerte. 
Jakes mor læser om Meg i avisen. 
Hun ved med det samme, at det er 
Jakes hjerte, som Meg har. Den slags 
skal ellers være anonymt, men Jakes 
mor skriver et brev til Megs mor.
Hun vil møde Meg. Men er det klogt?

978-87-94089-29-6

U Fjeren på forsiden: 10 mm fra bund
U Fjeren på forside og bagside: flexibel placering    
     mit forslag: ca: 3 mm fra nedbrænding.

Nedbrænding = 9 mm. til bøger under 200 sider ellers 11 mm   
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MagnaPrintserien

Vejen til
æbleriget

Bind 2 af 2

Anna Fredriksson

MagnaPrintserien

Vanja beslutter sig for at se fortiden i øjnene og 

opsøge den mand, hun aldrig har kunne glemme. 

Imens har Sally har travlt med at drive Pensionat 

Pomona sammen med Peter, men hun fornemmer 

han skjuler noget for hende. Josefin har proble-

mer med sin nye vintage-forretning, der mang- 

ler kunder, og det er stadig svært for hende og 

Harald at føle sig hjemme blandt de lokale.

I tredje og sidste bind af denne familiefortælling 

om tre generationer af kvinder, er der som i for-

gængerne Mellem himmel og hav (MP 966) og  

Et mere enkelt liv (MP 1045) både hemmelighe-

der, forsoning og fortrydelse.
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Møder

Grundet de særlige omstændigheder 
som coronaepidemien satte os og  
resten af landet i, valgte vi at ind-
skrænke vores mødeaktivitet og 
klare så meget som muligt på mail. 
Dette medførte, at vores sædvanlige 
møde i januar blev aflyst og at vo- 
res årlige generalforsamling, samt 
bestyrelsesmøde i forbindelse med 
denne, blev udskudt til onsdag den 
21. april. Comwell Portside Copen- 
hagen havde lige åbnet, så vi kunne 
holde vores møder med mundbind 
og håndsprit i meget fine og smitte-
frie omgivelser.

I juni måned fejrede vi vores Magna- 
Print udgivelse nr. 1000 og holdt 
samtidig bestyrelsesmøde i Faaborg.
I september holdt vi bestyrelsesmøde 
på Helenekilde Hotel i Tisvildeleje. 

Her fik vi vores grafiker og husfo- 
tograf, Tina Hundewadt, til at tage  
billeder af os enkeltvis og et sam- 
let gruppebillede til brug for vores 
hjemmeside.

Årets sidste møde den 5. november 
blev holdt i forbindelse med bogmes-
sen i Bella Center Copenhagen. Om 
formiddagen gik vi på bogmessen, 
og efter frokost holdt vi bestyrelses-
møde.

Desværre kunne vi ikke deltage i de 
to skolemesser, som årligt bliver af-
holdt dels i Århus, dels i København, 
da begge messer blev aflyst. Dette  
er meget ærgerligt, da vi får rigtigt 
meget ud af at deltage med en stand 
på skolemesser. Her kan vi gøre re-
klame for og sælge vores lette bøger 
til de mange undervisere, som besø-
ger messerne.

Å R S B E R E T N I N G 
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MagnaPrint serien 

Vi har i 2021 udgivet 48 Magna- 
Print titler og de bedst sælgende var: 
Stine Pilgaard: Meter i sekundet,  
Anne-Lise Marstrand Jørgensen:  
Margrete 1, Ringhof/Valeur: Det er 
de danske, som flygter og Jesper 
Stein: Rampen.

I forbindelse med vores MagnaPrint- 
bog nr. 1000 udgav vi et nyt katalog, 
der går fra MP 800-1000, og bagest 
i bogen er der en liste med samtlige 
tusinde bøger. Kataloget  
er blevet udgivet efter med et møde 
på Kolding Bibliotek, hvor bibliote-
karerne gjorde os opmærksomme på, 
at det er en god idé med kataloger, 
fordi der ikke længere er ordentlig 
bemanding til at hjælpe lånerne, og 
ved at have kataloger, har de mulig-
hed for selv at finde de titler, de har 
lyst til at læse.

Lette bøger 

Vi har udgivet 12 lette bøger til unge 
og voksne og de, der solgte bedst, 
var: Chris Ryan: En god gerning,  
Line Kyed Knudsen: Jorden under os, 
Mattias Edvardsson: En helt normal 
familie og Priya Basil: En fremmed  
i toget.

Langt de fleste af vores lette bøger 
får meget flotte lektørudtalelser.

I 2021 ophørte vi med at sælge CD’er 
til de lette bøger, da vi erfarede, at 
behovet er svindende.

Hele bestyrelsen 2021

MagnaPrint

Vi vil udgive 40-50 titler, der opfyl-
der vores krav til litterær kvalitet, 
aktualitet og popularitet.

Lette bøger

Af hensyn til den stramme økonomi 
på de lette, vil vi i 2022 være meget 
nøjeregnende med, hvor mange titler 
vi udgiver.

Møder og messer

Vi vil bestræbe os på at afholde fem 
bestyrelsesmøder, en generalforsam-
ling samt forretningsudvalgsmøder 
og inspirationsmøder efter behov.
Hvis det er muligt, vil vi udstille på 
Læringsfestivaler (skolemesser) i  
København og i Aarhus og eventuelt 
besøge andre relevante bogmesser.

PR

Udover nyhedsbreve vil vi udarbej- 
de kataloger over vores udgivelser 
målrettet biblioteker, læringscentre 
og andre potentielle kunder. End- 
videre vil vi annoncere i Perspektiv, 
Læsepædagogen og andre relevan- 
te publikationer, hvis vi finder det 
nødvendigt.

Andre aktiviteter

Samtlige bestyrelsesmedlemmer op-
fordres til at deltage i temadage, 
bogmesser, foredrag, projekter og 
samarbejder med andre aktører.
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