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DEN ANDEN KVINDE I FREUDS LIV
Karen Mack og Jennifer Kaufman
freuds elskerinde
Udkommer maj 2014
Minna Bernays er ung, smuk og overordentligt veluddannet, men selv i
1890’ernes frigjorte Wien, hvor det vrimler med avantgardekunstnere og
revolutionære, har en kvinde ikke ret mange udfoldelsesmuligheder. Hun
kan vælge guvernantelivet eller ægteskab og tilbagetrukkethed, og Minna
har abolut ikke lyst til nogen af delene.
I sin desperation opsøger hun søsteren Martha, der er gift med Sigmund
Freud. Hun har seks børn med ham og kører hans husholdning med militærisk
præcision, men hun afskyr hans teorier om seksuelle perversioner og drifter,
som hun kalder ’pornografiske’. I modsætning til søsteren er Minna stærkt
fascineret både af manden og hans arbejde, og hun tiltrækkes uhjælpeligt og
fatalt.
Forfatterparret Mack og Kaufman har begge skrevet både romaner og
fagbøger, og Freuds elskerinde bygger på det virkelige kærlighedsforhold,
der opstod mellem Sigmund Freud og hans svigerinde Minna Bernays.
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TRE KVINDERS SORG OG KÆRLIGHED
Anna Hope
Efterdønninger
Udkommer maj 2014
England er som et åbent sår i årene lige efter 1. verdenskrig, hvor så mange
unge mænd mistede livet helt meningsløst i det, der blev kaldt ’den store
glorværdige krig’. Ingen engelske familier er uberørt efter det frygtelige
blodbad i skyttegravene, og Anna Hope skildrer de tunge efterdønninger
gennem historien om tre kvinder, der ikke kender hinanden, men, som uden
de ved det, er bundet sammen af en dyb hemmelighed.
Det er Ada, der har mistet sin søn og nu desperat af sorg ser ham alle steder;
Hettie, der forsørger sin mor og sin nervesvækkede og krigsskadede bror ved
at danse med mænd for penge, og Evelyn, nygift og krigsenke, der har valgt
helt at lukke ned for sine følelser efter tabet af sin mand. De tre kvinders liv
er vævet sammen på måder, som får stor indflydelse på både deres egne og
andres liv, og som langsomt gør deres skæbner lettere at bære.
Bogen udkommer i hundredåret for 1. verdenskrigs begyndelse.
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MENNESKER PÅ KANTEN – OG LANGT UDE OVER DEN
Donald Ray Pollock
Djævelen hele tiden
Udkommer marts 2014
Donald Ray Pollocks roman handler om low life-mennesker, man meget
nødigt ville møde i virkeligheden, mennesker, der blander ren ondskab og
fanatisk religiøsitet sammen i en kvalmende cocktail. Den udspiller sig i den
mørkeste amerikanske udkant i tiden lige efter 2. verdenskrig og frem til
1960’erne, og den rummer et persongalleri, man sent vil glemme.
Der er for eksempel Carl og Sandy, ægteparret, der kører rundt og samler
mandlige blaffere op, som de derefter dræber på uhyrlig vis. Der er vanvidsprædikanten Rob, som tumler med giftslanger og edderkopper og spiser
dem indimellem for at bevise Guds eksistens, og der er krigsveteranen
Willard, som tvinger drengen Arvid til at udføre blodige rituelle ofringer af
dyr, i et desperat forsøg på at redde sin elskede kone Charlotte fra et dø i et
smertehelvede.
Det er ikke en udpenslet voldelig roman, det er en intelligent og stærk
skildring, af mennesker på kanten – og langt ude over den, mennesker, der
møder djævelen hele tiden.

“Pollocks prosa er lige
så uhyggelig smuk,
som den er hårdkogt.”
New York Times
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DEN HURTIGSTE MAND – NOGENSINDE!
Usain Bolt
FANG MIG HVIS DU KAN
Udkommer april 2014
Usain Bolt har i flere år været planetens hurtigste mand, og hans charme
og smittende karisma har gjort ham til en af de mest elskede og feterede
sportsstjerner nogensinde.
I denne selvbiografi fortæller Bolt sin historie: fra barndommen under
ydmyge kår på Jamaica til international stjernestatus grundet total
dominans i den vigtigste OL-disciplin, 100 meter-løbet, i Beijing 2008
og London 2012.
I store dele af karrieren har talentet været så stort, at han kunne lege sig
igennem, men det sidste stykke vej til verdenstoppen har krævet sine
ofre af den ellers så livsnydende hurtigløber, som elsker at feste og danse
– og indtage fastfood!
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”THE SPECIAL ONE!”
Jose Mourinho
MOURINHO OM FODBOLD
Udkommer marts 2014
Denne bog er en fejring af den altid kontroversielle fodboldtræner Jose
Mourinhos 50 års fødselsdag. Bogen indeholder 50 fotos, en herlig blanding
af velkendte, ikoniske billeder og private fotos, og ved at forholde sig til
disse billeder, fortæller Mourinho historien om sin fantastiske trænerkarriere
i storklubber som portugisiske FC Porto, italienske Inter, spanske Real Madrid
og engelske Chelsea FC – klubben, hvor han for alvor slog sit navn fast som
en af verdens bedste fodboldtrænere.
Efter en stormombrust tid i Real Madrid er Mourinho nu tilbage i Chelsea,
hvor han skal forsøge at gentage pokaltriumferne fra de gyldne år 20052006. Det var her, han af den engelske presse fik det kælenavn, der stadig
hænger ved: ”The Special One”.
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MERCURY BAG GLITTERFACADEN
Lesley-Ann Jones
Freddie Mercury
– Den definitive biografi
Udkommer februar 2014
Freddie Mercury var sangeren i QUEEN, og vi glemmer ham aldrig. Men selv
om han blev superstar, og alle kan synge med på We are the Champions,
så var det meget få mennesker, der fik bare et glimt af manden bag
glitterfacaden. Han var den første store rockstjerne, der døde af aids, og
Lesley-Ann Jones forsøger ikke at skjule hans vilde eksesser.
Bogen er baseret på over 100 interviews med Freddies nærmeste, og
Lesley-Ann Jones rejste rundt fra London, over Zanzibar og Indien for at
lære detaljerne om hans liv at kende.
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FØRSTE BIND I NY THRILLER-SERIE
OM DET VIRKELIGE OG DET VIRTUELLE VENEDIG
Jonathan Holt
UHYRLIGHEDEN
Udkommer maj 2014
En kvinde, der iklæder sig præstedragt bliver betegnet som en ’uhyrlighed’
i Vatikanet.
En iskold morgen finder man netop sådan en uhyrlighed på trapperne
til Santa Maria delle Salute i Venedig. En druknet kvinde klædt i ornat.
Hun har en speciel tatovering på sit ene håndled, og carabinieri Kat Tapo
får dermed endelig en drabssag at arbejde med. Men da endnu en kvinde dør – en journalist, som efterforsker krigsforbrydelser på den nærliggende amerikanske militærbase – lukkes sagen helt ned. Til gengæld åbner der sig et ganske anderledes uhyggeligt og dødsensfarligt spil både i
virkelighedens Venedig og i det virtuelle – computerspillet Carnivia.
Romanen er første del af den engelske forfatter Jonathan Holts trilogi
Carnivia, med den kvindelige efterforsker Kat Tapo i hovedrollen.
Den er udkommet i en række lande, blandt andet Italien, hvor den strøg
direkte ind som nummer 1 på bestsellerlisten.
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NYT HARRY BOSCH-DRAMA FRA MICHAEL CONNELLY
Michael Connelly
magtspillerne
Udkommer marts 2014
Michael Connelly skriver to-tre bestsellers om året. Senest har Klim udgivet
Hary Bosch-romanen Ni drager i efteråret 2013.
Harry Bosch har tre år tilbage i korpset, inden han efter reglerne skal gå på
pension. Han arbejder hektisk for at nå sine sager, og en morgen får han
tildelt hele to. Den ene involverer nye dna-spor i en voldtægtssag fra 1989.
De peger på en mand, der efter sporene skulle have begået fuldbyrdet
voldtægt som otteårig. Den anden sag handler om Harrys ærkefjende, den
højtstående LA-politiker Irvin Irving. Irvings søn er død, enten var et uheld,
eller også er han blevet hjulpet på vej. Irving insisterer på, at Bosch tager
sagen.
I sit arbejde med begge sager opdager Bosch to ting: En morder har
uforstyrret kunnet husere i byen i mere end tre årtier, og en uafdækket
politisk svinestreg trækker tråde tilbage i LAPDs historie og langt ind i
korpsets ledelse. Begge dele får den hårdkogte politimand til at ryste i sin
grundvold.
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TYSK PRISVINDENDE KRIMI
Mechtild Borrmann
Den der bryder tavsheden
Udkommer juni 2014
Under en oprydning i sin netop afdøde fars gamle papirer finder Robert
Lubisch et SS-legitimationskort og et fotografi af en smuk, ukendt kvinde.
Men faderen havde jo bare været almindelig tysk soldat? Robert Lubisch
forsøger at finde ud af sammenhængen på en rejse tilbage til egnen, hvor
faderen voksede op i nazitiden, og en grusom historie om forelskelse og
svigt, stikkeri og mord dukker frem af fortiden. At Robert har vækket en
tiger, går op for ham, da et nyt mord bliver begået. Og en fantastisk
forviklingshistorie ændrer billedet af faderen for altid.
Mechtild Borrman driver en restaurant i Bielefeld, alligevel har hun fundet
tid til at skrive fem kriminalromaner. Den der bryder tavsheden, er den
første, der er oversat til dansk. Den modtog i 2012 Deutscher Krimi Preis som
Tysklands bedste kriminalroman.
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