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GAVeBOGeN TIL heLe ÅreT
haruki Murakami
præsenterer

fØDSelSDagSHiStorier
Det er ingen hemmelighed, at Haruki 
murakami altid har elsket og beundret de 
store amerikanske forfattere som raymond 
Carver, Paul theroux og russel Banks. Han 
har oversat flere af deres værker til japansk 
og har følt sig dybt inspireret af dem.

i denne enestående antologi har 
han udvalgt en række af de fineste 
amerikanske noveller og samlet dem under 
temaet fødselsdag. murakami indleder 
antologien med at fortælle om fødselsdage 
generelt, og om sin egen fødselsdag 
specielt, der falder på samme dato som 

Jack londons. Undervejs introducerer han 
kort hver enkelt forfatter, og antologien 
afsluttes med hans egen novelle 
Birthday Girl.

Blandt de tretten noveller, der udgør 
antologien, er der bidrag fra blandt andre 
David foster Wallace, russel Banks, 
raymond Carver og Paul theroux.



BeSTSeLLer OM eN FOrLOVeLSeSrING 
OG eT ÅrhUNdrede

J. Courtney Sullivan
forBiNDelSer
efterårets satsning fra klim bliver den amerikanske 
bestsellerforfatter J. Courtney Sullivans nye roman 
Forbindelser. romanen udkommer i USa i foråret 2013, 
og her satses der stort på J. Courtney Sullivan. Hun blev 
et hot navn med romanen Maine, en beretning om tre 
generationer af kvinder, der har solgt i over 500.000 
eksemplarer. Nu spås hun det helt store internationale 
gennembrud med denne nye roman, der allerede er 
solgt til udgivelse i en lang række lande.

romanen spænder over 
et lille århundrede, og 
indledes med den virkelige 
historie om den unge 
tekstforfatter mary frances 
gerety, som i 1948 fandt 
på det udødelige slogan, 
A diamond is forever. 
geretys historie danner 
baggrund for de fire andre 
livshistorier, der udgør 
denne roman; stærke 
og barske historier om 
kærlighed, der udspiller 
sig i hver sin tid og skildrer 
vidt forskellige mennesker, 
mennesker som kædes 
sammen af den samme 
ring. en ganske særlig 
diamantring.



hyPerCOOL TWITTerThrILLer 
FrA TÆSKehOLdSFOrFATTer

Jennifer egan
Sort BokS
en hypercool twitterthriller fra tidens hotteste 
litterære navn. en ung kvinde er på en hemmelig 
mission. Hun er smuk, hurtig og sætter ingen spor. 
Hun har ét for øje: at følge den magtfulde, farlige 
mand, der er hendes ‘udpegede partner’ i et og alt, 
indtil hun når det fatale mål, som han intet kender til.

Jennifer egan bragede igennem herhjemme sidste år 
med Tæskeholdet banker på, som blev valgt som årets 
bedste udenlandske bog af en lang række anmeldere. 

læserne er vilde med egan, 
der er noget så sjældent som 
en letlæst og morsom Pulitzer 
pris-vinder. sortboks

jennifer egan



heLeNe UrIS Nye 
LÆNGeVeNTede rOMAN

helene Uri
kÆlliNger
frøydis, Celeste, ella og Jenna mødes på 
et aftenskolekursus. De opdager hurtigt, 
at de alle fire på hver sin måde har fået 
nok af mænd, der bruger kvinder som 
dørmåtter. Nu vil de gøre noget ved det, 
og de beslutter at hjælpe hinanden med 
at komme deres mandlige plageånder 
til livs, også selvom de må bruge ufine 
midler og handle som en flok rigtige 
kællinger …

Kællinger er den populære norske forfatters længeventede roman efter de 
anmelderroste bestsellere De bedste af os og Honningtunger. Helene Uris romaner 
er solgt til 14 forskellige lande, og i sit hjemland Norge er hun en af de allerbedst 
sælgende forfattere.

“Helene Uri skriver rigtige 
kvalitetsbøger, og jeg anbefaler dem  
til alle, der har en veninde og meget 

gerne vil beholde hende!”
Sissel-Jo Gazan, Femina

filmrettighederne til bogen er købt af 
produktionsselskabet 4 1/2.



MAGISK reALISMe  
I SIN heLT eGeN VerSION

Alexi Zentner
iSeNS greB
Isens greb er alexi Zentners romandebut og hans 
internationale gennembrud. Bogen er siden den 
udkom i 2011 solgt til 14 lande. Da den udkom i USa 
og Canada blev den af anmelderne hyldet som en 
usædvanlig og meget lovende debut og shortlisted 
til en række litterære priser. 

Bogens fortæller, præsten Stehpen, vender med 
sin familie hjem til barndomsbyen, en fordums 

driftig skovhuggerby, hvor 
hans mor ligger for døden. 
tredive år tidligere mistede 
han sin far og søster på 
grusomste vis til vinterens 
isnende greb. romanen er en 
familiesaga, men af en ganske 
særlig, forførende støbning. 
Den blander myte og realitet, 
historieskrivning og skrøner. 
Den er let som et flygtigt 
og poetisk drømmedis, men 
bygget over den mest brutale 
virkelighed. isen og kulden 
og det barske skovhuggerliv 
overskygges af mystikken, 
magien og væsnerne, der lurer i 
skovenes dyb. magisk realisme 
i sin helt egen version.



STOr VArM OG hUMOrISTISK rOMAN 
AF FOrFATTereN TIL eMPIre FALLS

richard russo
HVem er fUlDkommeN?
richard russo har fået et stort publikum i 
Danmark takket være den Pulitzerprisvindende 
murstensroman Empire Falls og den satiriske 
åndernes rige. i Hvem er fuldkommen? er 
rammen igen den amerikanske provinsby, som 
russo beskriver bedre end nogen anden nutidig 
amerikansk forfatter.
Hovedpersonen, Sully, er 60 år, har dårligt knæ, 
er skilt fra konen, har konstante småskærmydsler 
kørende med sin elskerindes mand og med sin 
arbedsgiver og færdes hjemmevant på lillebyens 
værsthuse.

Sully er ingen helt, han er ikke 
ung, han er ikke tiltrækkende, 
men han har et varmt hjerte, 
en kvik og morsom replik og 
en stor ukuelighed – hvilket 
også er nødvendigt, da han har 
helt usædvanlige evner for at 
rende sig stavere i livet. en stor, 
varm og humoristisk roman om 
det tankevækkende ved livets 
banale og trivielle sider.

romanen blev filmatiseret i 1994 
med Paul Newman i rollen som 
Sully, og den er siden blevet en 
filmklassiker.



Ny STOr rOMAN AF 
NOBeLPrISVINdereN 2010

Mario Vargas Llosa
keltereNS DrØm
I Mario Vargas Llosas nye roman foregår i 
starten af 1900-tallet og beretter om den irske 
frihedsjæmper Roger Casements eventyrlige liv i 
Congo, Sydamerika og Irland. Llosas veludviklede 
sans for at skildre det bizare, volden og ikke 
mindst grusomhederne mod kvinderne får 
her ubehagelige, men meget stærke litterære 
nedslag. Den hvide mand, magtmennesket, 
kolonisatoren, står sørgeligt afklædt på 
sidste side. Kelterens drøm er en roman af 
nobelprisformat.

Casement rejste som ganske ung til Congo på 
opdrag fra engelske myndigheder for at finde 
ud af, hvordan den belgiske kong Leopold 
behandlede afrikanerne. Her mødte han bl.a. 

forfatteren Joseph Conrad og fik ændret sin optimistiske tro på, at europæere hørte 
med til de civiliserede folkeslag i verden. 



eN rOMAN OM hITLer
hans Keilson
moDStaNDereNS DØD
Modstanderens død handler om en ung jødisk mands 
skræblandede fascination af en navnløs ’modstander’, 
som han ser vokse sig stadig mere magtfuld i 
1930’ernes tyskland. Det er en skræmmende historie, 
ikke alene i sin afdækning af den voksende trussel 

fra Hitler og den politik, han står for, men også i den unde jødiske mands fortvivlede 
forsøg på at finde mening og logik i noget så massivt meningsløst.

Hans keilson var en tysk-jødisk forfatter, der flygtede fra tyskland til Holland i 
1936, hvor han arbejdede for den hollandske modstandsbevægelse. Han skrev 
Modstanderens død i disse år og gravede manuskriptet ned i en have. romanen 
udkom første gang sidst i 50’erne uden den store opmærksomhed, men i 2010 
udkom både denne og Komedie i mol (klim 2012) i USa og begge vakte voldsom 
opmærksomhed. 

New York times skrev bl.a.: ”Hans Keilson er et geni. Læs ham og sæt ham, som jeg 
har gjort, på listen over verdens største forfattere.”



eN STOr FOrTÆLLer
Patricio Pron
miNe fÆDreS SPØgelSe 
kraVler i regNeN
Patricio Pron blevet udråbt til at være en 
af de allerbedste nye spansksprogede 
forfattere. Som robert Bollaño blander Pron 
i denne roman den personlige historie med 
den blodige og voldsomme sydamerikanske 
historie. resulatet er i Prons hænder en 
meget tilgængelig og uhyggeligt spændende 
fortælling om at få en fortid, som man ikke 
troede vedkom en, på meget tæt hold.

en ung journalist må forlade sit liv i tyskland og tage hjem til argentina, da 
hans far bliver syg. Hjemme kommer han på sporet af farens fortid som aktiv i 
modstandsbevægelsen under argentinas brutale diktatur i halvfjerdserne. Han finder 
ud af ting om sin far, som han aldrig har kendt til. Hvem er for eksempel den kvinde, 
der hele tiden dukker op i hans breve, og har han noget med det bestialske mord at 
gøre, som han har gemt avisartikler og andre dokumenter om?



PrISVINdeNde PAKISTANSK FOrFATTer
daniyal Mueenuddin
aNDre SteDer,  
aNDre DrØmme
Danyal Mueenuddin er uddannet i USA, men 
født i Pakistan og driver sammen med sin kone 
en landbrugsejendom i Khanpur, Pakistan.
I andre rum andre undere er hans debut. Den 
blev tildelt Commonwealth Writer’s Prize 2010 
for bedste skønlitterære debutbog og var 
shortlistet til National Book Award 2009 og 
Pulitzer Prisen 2010.

Bogens otte indbyrdes forbundne fortællinger 
viser os, hvordan livet er for både de rige og 
de håbløst fattige i Mueenuddins hjemland, 
Pakistan. Alle fortællingerne har udgangspunkt 

i en rig godsejers familie, tjenerstab og øvrige ansatte og viser i en smuk og enkel 
fortællestil, hvor fastlåste de feudale mønstre er i det pakistanske samfund, og hvor 

udsigstløst det er for det enkelte 
menneske at bryde disse mønstre.



SIdSTe BINd I LOLA-TrILOGIeN
Janne hejgaard
lola & SPeJleNe
Lola & spejlene er tredje bog i serien ‘lola midt 
i verden’ og mindst lige så spændende som de 
to første bind i serien: Lola & retfærdighedens 
bog og Lola og kalejdoskopet. Denne gang er 
lola og laura og Vik og de andre optaget af 
et spejl, der viser den, der spejler sig, i en helt 
anden nyere og mere moderne udgave … måske 
er det fremtiden, der kikker med? måske en 
verdensomspændende forretningskoncern, der 
kan tjene på nye designs?

lola fylder snart 14 år, hendes krop ændrer sig, 
og det samme gør hendes følelser. Hun forelsker 
sig smerteligt i en mystisk, smuk, lidt ældre 

dreng, og det er på alle måder en 
voldsom oplevelse for hende.

“Lola-serien løfter niveauet for, 
hvor nuanceret man kan skrive  

om teenageproblemer for 
teenagere. Hold kæft, hvor  
er det uhyggeligt og godt.”

  Mette Strømfeldt, 
Berlingske Tidende



MOrSOM OG hyPNOTISK 
PAGeTUrNer OM MICK JAGGerS LIV

Marc Spitz
Jagger –  
roCkStJerNe og reBel
Hvis Chuck Berry opfandt rock’n’roll, så opfandt 
Mick Jagger rockstjernen. Hvor Kieth Richards 
er hjertet og blodet i The Rolling Stones, er 
Jagger hjernen. Men snart får vi en helt anden 
historie om en ung mand, som længe både 
fulgte sine studier og ledte den gruppe, der 
blev verdens største rockband. Som gik på 
barrikaderne i ungdomsoprøret, indtil han blev 
så berømt, at han ikke kunne være i fred. Som 
drenge voksede Keith og Mick op sammen 

i Dartford, og deres utroligt tætte 
samarbejde skaffede os en række af 
rockens største klassikere. Næste år 
fejrer de 50 års jubilæum, mon ikke vi 
får en Rolling Stones 2012 tour?

Spitz’s bog, der udkom i 2011, er en 
utrolig morsom og næsten hypnotisk 
pageturner om Mick Jaggers liv, om 
musikken og kvinderne; om det 
dekadente liv som berømthed og om 
den klare omtanke og planlægning, 
der hele tiden bringer både ham og 
bandet ud af vanskeligheder og ud på 
alverdens scener.



ANdeT BINd I LehANeS STOre 
hISTOrIeFOrTÆLLING

dennis Lehane
leV om NatteN
Dennis lehane er en af mastodonterne blandt 
amerikanske krimiforfattere med romaner som 
Shutter Island og Mystic River, og den netop udkomne 
Moonlight Mile på sin liste. Ved siden af sit berømmede 
krimiforfatterskab har han indledt den store amerikanske 
historiefortælling, der foreløbig er planlagt til tre 
fritstående romaner. Den første af dem, Den givne dag, 
udkom i 2011 til fem- og seksstjernede anmeldelser.

“Hvis vi uddelte stjerner, baseballbat eller politistave her 
på avisen, ville jeg give Dennis Lehane syv ud af syv for 

første del af hans historiske epos om Amerika.”
Weekendavisen

Den fritstående toer tager sin 
begyndelse i Boston i 1924 – 
forbudstidens amerika. Joe Coughlin 
er yngste søn i Coughlinfamilien. 
Joes far, den højtstående politimand 
thomas Coughlin, er en hård 
mand, og han er ikke uden skyld 
i, at sønnen drives ud i hårdkogt 
kriminalitet. efter et fængselsophold 
flygter Joe til florida, hvor han bygger 
et regulært gangsterimperium 
op – men han jages evigt af tanken 
om, hvem han er, og hvem han 
gerne vil være. Warner Bros. har købt 
filmrettighederne til alle tre bind, og 
leonardo DiCaprio er kørt i stilling til 
at spille Joe Couglin.



ISNeNde SVeNSK NeO-hOrrOr
Stefan Spjut
Stallo
Stallo er i samisk mytologi betegnelsen 
for troldevæsener, der ubesværet kan 
skifte skikkelse fra kæmpegestalter til små 
indtagende lodne væsner. De beskrives 
indimellem som menneskelignende 
djævle, der spiser børn.

i 1977 tager en naturfotograf et sælsomt luftfoto af en bjørn der løber 
gennem landskabet i lapland. På ryggen af den sidder der en hujende lodden, 
menneskelignende skikkelse. få måneder senere forsvinder en dreng sporløst fra en 
feriehytte dybt inde i Dalarna. Hans mor hævder fortvivlet, at han er blevet bortført 
af en kæmpe. Drengen bliver aldrig fundet. i 2004 får den unge hjemmehjælper 
Susso Hörnell i kiruna en henvendelse på sin kryptozoologiske hjemmeside fra en 
kvinde, der to gange har set et 
lille behåret menneskelignende 
væsen stirre ind på hende 
gennem stuevinduet. kort efter 
forsvinder hendes femårige 
barnebarn.

Susso pakker søsterens gamle 
bil og kører mod Jokkmokk, 
hvor drengen sidst er set. 
Hun er nærmest besat af 
trolde, ligesom sin morfar 
– naturfotografen der tog 
bjørnebilledet.

Den svenske forfatter Stefan 
Spjut sammenlignes med en 
ung Stephen king, og med 
denne roman har han for 
alvor fået sit internationale 
gennembrud. Bogen blev 
allerede inden den udkom solgt 
til en række lande.



5. BINd I VIKINGeSerIeN OM  
KONG KNUd OG hANS SPOrhUNde

Martin Jensen
SVÆrDetS BiD
Halfdan, Winston og alfilda er blevet på 
Deerhurst, så Halfdan kan komme sig af sine 
sværdsår og Winston færdiggøre dekorationen af 
kirken. Jarl odda af Deerhurst er blevet kaldt til 
stormandsmøde, og i hans fravær tillader Halfdan 
sig at ligge med sin trolovede emma, oddas 
kusine. 

en nat forstyrres de i deres elskov af et bud: Den 
lille landsby elling er blevet plyndret! Halfdan må 
gribe til sværdet. men hvad er der egentlig på 
færde?

”Serien om Kong Knud er klassiske 
krimier, farverige og medrivende. 

Man er underholdt fra første til sidste 
side. Læs dem, hvis du er til ’CSI 

møder vikingetiden’.”
Julia Lahme, Femina



hISTOrISK KrIMI OM NeW yOrK I 1778
Andrew Taylor
fÆrteN af DØD
New York er en by fuld af hemmeligheder, 
profitmagere, loyalister og dobbeltagenter. 
manhattan er under den amerikanske 
uafhængighedskrig belejret af den franske flåde 
og oprørere og tætpakket med flygtninge på 
jagt efter tryghed og retfærdighed under den 
engelske krone. 
 
edward Savill, som er kontormand i Bureauet for 
amerikanske affærer, ankommer fra london for 
at undersøge loyalisters krav på erstatning for 
mistet ejendom. knap nok har han sat benene på 
amerikansk jord, før han bliver vidne til mordet på 
en engelsk gentleman i byens berygtede Canvas 

town. en flygtet slave bliver hængt 
for mordet, men Savill er overbevist 
om slavens uskyld.

Færten af død er første bind i 
andrew taylors nye historiske 
krimiserie med edward Savill i 
hovedrollen.



eN SPIONrOMAN I SÆrKLASSe
robert Littell
Unge Philby
i januar 1963 afsejlede det russiske fragtskib 
Dolmatova fra Beirut med kun én passager om 
bord. Hans navn var Harold adrian russell Philby, 
bedre kendt som kim Philby. Den unge Philby fik 
efter anden verdenskrig en toppost i det engelske 
efterretningsvæsens afdeling i Washington, 
men havde allerede siden 30erne arbejdet for 
Sovjetunionen. Han blev den mest berygtede 
dobbeltagent i historien.

 
robert littell er en af englands mest garvede 
spionromanforfattere. i denne roman er 
omdrejningspunktet den virkelige figur kim Philbys 

unge år – de år der formede ham 
til hans tids største spion, hans 
rekruttering som agent samt 
hans færden under den spanske 
borgerkrig som journalist for en 
højreorienteret engelsk avis.

Unge Philby er en intelligent 
spionroman om bedrag og 
dobbeltbedrag – skrevet i 
graham greene og John le 
Carré-traditionen



NOrSK MeLLeMØSTeN-ThrILLer
espen holm
koNg SalomoNS SVÆrD
Det er en imponerende thriller, espen Holm 
har skrevet. Bagtæppet er konflikten mellem 
palæstinensere og israelere, en af vor tids 
mest langvarige, uoverskuelige og fastlåste. 

Zev Weissmann er agent i Shin bet, den 
israelske efterretningstjeneste. Der leder han 
en gruppe hemmelige agenter, som opererer 
på arabisk territorium, blander sig med 
lokalbefolkningen og samler oplysninger. 

Da israelske bosættere bliver udsat for noget 
som i første omgang minder om kemisk 
krigsførelse, kvinder aborterer, og børn bliver 
født med misdannelser, bliver Zev sendt til 
gaza og egypten med falsk palæstinensisk 
identitet. rejsen giver ham et nyt syn på 
konflikten, historien og sit eget folk - og 
tvinger ham til at tage umulige valg.
 Zev er en idealistisk ung mand, toptrænet og 

målrettet, klar til at dø for sit land. Hans far bliver skadet under et raketangreb, og Zev 
tager til Warszawa for at hente bedstefaren, som han aldrig har mødt. Dette møde 
bliver et vendepunkt i historien.
 

“Espen Holms mellemøsten-thriller er en af årets klart bedste spændingsromaner. 
Aftenposten, 2012



FOrFATTer OG GLOBeTrOTTer KLAr 
Med Ny INTerNATIONAL ThrILLer 

Lars Ørlund
BlaCk JaCk
lars Ørlund har skrevet en ny mursten af en 
international thriller efter succesen med Kapring over 
Kairo, der udkom i 2010.

i england har en hemmelig gruppe – der består af 
højtstående politikere og rige forretningsfolk fra 
hele verden foruden vicechefen for den britiske 
hemmelige tjeneste, mi6 – besluttet sig for at gøre 
noget ved den kommende overbefolkning i verden. 
Bio-forskning har vist, at bestemte svampesporer 
kan nedsætte fertiliteten voldsomt både hos mænd 

og kvinder. Så sporene skal 
produceres i stor skala. og 
planen er, at inficeret korn 
til sultende, nødlidende 
flygtninge og borgerkrigsofre 
skal deles ud via katastrofe- og 
nødhjælp fra fN, røde kors 
osv.  i første omgang i afrika. 
en mellemleder i mi6 kommer 
ved en fejltagelse på sporet 
af planerne i en efterforskning 
af et mystisk dødsfald, og 
snart er han og hans gruppe i 
permanent livsfare, lige meget 
hvor de opholder sig i verden.



NeW yOrK-ThrILLer ANNO 1845
Lyndsay Faye
gotHamS gUDer
Efter at have skrevet en amerikansk bestseller 
om noget så engelsk som  Sherlock Holmes blev 
Lindsay Faye opfordret til at medvirke i antologien, 
Sherlock Holmes in America. Her leverede hun 
en af de bedst anmeldte noveller, og her opstod 
også idéen til denne, hendes nyeste roman fra det 
historiske New York, Gothams guder. Den har nu 
sikret hende et internationalt gennembrud.

Vi befinder os i New York i 1845. Byens allerførste 
politistyrke ser dagens lys og den unge bartender 
Timothy Wilde bliver ad kringlede veje tilknyttet 
dette nye korps. Han sættes til at patruljere i 

Gotham, byens farligste slum, i gyderne ved Five Points på det allersydligste 
Manhattan, hvor de fattige horder af indvandrere myldrer til og slår sig ned. En sen 
nat finder Timothy på sin runde en tiårige pige, der bogstavelig talt er smurt ind 
i blod. Hun rabler om barnemord 
og massegrave oppe i det vilde 
skovområde nord for 23rd Street. 
Men kan hun virkelig tale sandt? Da 
de første børnegrave åbnes, og nye 
grusomt tilredte børnelig dukker op, 
bryder helvede løs i Gotham.



NU INTrOdUCereS C.J. BOX’S 
SerIe Med JOe PICKeTT PÅ dANSK

C.J. Box
eN kolD ViND
Danske læsere kender C.J. Box fra de 
enkeltstående spændingsbøger Blue Heaven 
og Helt ud – og lidt længere. men ved siden 
af disse har Box faktisk skrevet 11 bøger med 
vildtbetjenten Joe Pickett som hovedperson, og 
vi har valgt en introducere denne serie på dansk 
med den sidst udgivne, En kold vind.

Da rigmanden earl alden bliver fundet dræbt, 
surret fast til vingen på den vindmølle, han 
er ved at opføre, bliver hans kone, missy, 
arresteret. Uheldigvis for Joe Pickett er missy 
hans svigermor – som han ikke kan døje! Så Joe 
ved ikke, hvad han skal gøre, især da de første 

spor i sagen entydigt peger mod hende. men efterhånden sker der ting, som undrer 
Joe, og han går ind i sagen. På den ene side står den offentlige anklager og sheriffen 
og på den anden Joes kone, og samtidig begynder nogle mennesker med store 
økonomiske interesser at røre på sig. Så uanset hvilken vej, Joe vælger at gå, så er det 
ind i et minefelt.



PSyKOLOGI
Malene Friis Andersen og Svend 
Brinkmann (red.)
NYe PerSPektiVer  
På StreSS
Vi hører ofte nye – men altid høje – tal for, hvor mange 
i den danske befolkning, der føler sig stressede, og 
hvor dyrt stress koster samfundet og virksomheder. 
Det forekommer derfor paradoksalt, at stress ikke er 
en officiel diagnose. er stress en folkesygdom, der 
rammer selv de mest velfungerende medarbejdere, 
eller er stress bare et andet ord for travlhed og brok? 
er vi blevet til en nation af pylrede og krævende 
medarbejdere, som vil det hele både på hjemme- og 
arbejdsfronten? eller dækker stress over en reel psykisk 

og fysisk lidelsesfuld sygdom, 
som opstår grundet urimelige 
arbejdsbetingelser?

malene friis andersen er 
autoriseret psykolog og 
ph.d. på forskningscenter 
for arbejdsmiljø og har flere 
udgivelser bag sig om stress, 
psykiske helbredsproblemer og 
arbejdsmarkedet, heriblandt 
Lederen som stresscoach. 
Svend Brinkmann er professor i 
Psykologi på aalborg Universitet 
og forfatter til flere bøger, blandt 
andet Det diagnosticerede liv 
om det stigende antal diagnoser 
i vores moderne samfund.



PSyKOLOGI
Ken Wilber, Terry Patten, Adam Leonard og  
Marco Morelli
iNtegral liVSPrakSiS
en moderne vej til fysisk velvære, følelsesmæssig balance, 
intellektuelt klarsyn og spirituelt indsigt.

integral livspraksis (ilP) er en integreret måde at leve på og vil kunne støtte din vækst 
og udvikling, så du udnytter dine evner og muligheder – og opnår frihed og livsfylde i 
dine relationer, i arbejdslivet, i forhold til den åndelige bevidsthed, i karrieren, i leg, i 
selve livet. ilP handler om at udvikle en stor grad af frihed fra verden – at blive fri for 
begrænsninger, fri for at føle sig splittet, fri for fordomme – og opnå en sand livsfylde 
i verden – en livsfylde, der omfatter adskilte aspekter af dig og verden og gør livet 
ukompliceret, helstøbt og dybt tilfredsstillende. 
 
Denne anderledes 
terapibog med 
praktiske øvelser 
handler om frihed 
og livsfylde – den 
viser dig, hvordan du 
kan transcendere og 
inkludere hele livet, 
og udfolde og få 
udnyttet dine bedste 
egenskaber.


