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DEBUTVÆRKER KAN NU ENDELIG OVERSÆTTES TIL DANSK

Haruki Murakami

HØR VINDEN SYNGE & FLIPPERSPIL 1973

Haruki Murakamis forfatterskab blev skudt i gang med disse to koncentrerede kortromaner,
som forfatteren først nu har givet tilladelse til at sende ud i en ny engelsk oversættelse og til
i øvrigt at oversætte til andre sprog end engelsk.

Hør vinden synge og Flipperspil 1973 udgør de to første bind i Murakamis såkaldte ’rottetrilogi’, hvis tredje bind er det tidlige hovedværk En vild fårejagt. Og allerede i disse tre postmodernistiske værker udvikler forfatteren sin helt egen stil med inspiration fra især amerikansk
litteratur, og mange af de elementer, som vi kender fra den senere Murakami, er allerede på
plads – brønde og katte, musik og ensomhed.

Bøgerne udgives op til, at Haruki Murakami gæster landet for at modtage den prestigefyldte
Hans Christian Andersen Literature Award d. 30. oktober.
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SKØNLITTERATUR
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DEBUTROMAN FRA BOOKER-SHORTLISTET STORTALENT

Chigozie Obioma
VI VAR FISKERE
Vi var fiskere er en mytisk og bevægende historie om en familie i 1990’ernes Nigeria, hvis
sønner hvirvles ind i en tragedie. Det er en fortælling om rivalisering og broderkærlighed, og
set gennem familiens skæbne er romanen også en fortælling om et splittet Afrika og dets
voldsomme politiske, økonomiske og religiøse modsætninger iblandet kontinentets episke
skønhed.
Chigozie Obioma (f. 1986) er født i Akure, Nigeria. Efter hans debutroman Vi var fiskere udkom i 2015, er han blevet udråbt som en af de stærkeste stemmer i den moderne afrikanske
litteratur. Romanen blev bl.a. shortlistet til The Man Booker Prize.
I forbindelse med udgivelsen besøger forfatteren Danmark, hvor han optræder på Louisiana
Literature og Authors in Aarhus’ internationale forfatterscene på Dokk1.

SKØNLITTERATUR

SKARP OG HUMORISTISK FORTÆLLING FRA FORMAND MAOS KINA

Yu Hua
FORTÆLLINGEN OM DENGANG XU SANGUAN
SOLGTE SIT BLOD
Xu Sanguan supplerer sin beskedne løn fra silkefabrikken ved at sælge blod. I kampen for at
forsørge sin familie besøger han alt for ofte den såkaldte ‘blodformand’, og da hans privatliv
udstilles, starter en lang række af ydmygelser for Xu Sanguan. Fortællingen om Xu Sanguan
er på én gang et menneskeligt portræt og en skildring af livet under Formand Mao.
Yu Hua har modtaget adskillige priser, og Fortællingen om dengang Xu Sanguan solgte sit
blod er udråbt som en af de vigtigste kinesiske romaner. En anden bog på listen er Yu Huas
At leve, som udkom på dansk sidste år og blev modtaget med et væld af roser, stjerner og
hjerter.

SKØNLITTERATUR

BIDSK OG BEGAVET ROMAN OM EN
VESTERLÆNDINGS TVIVLSOMME OPHOLD I DUBAI
Joseph O’Neill
HUNDEN
En morsom og begavet roman fra forfatteren til Barack Obamas yndlingsroman, den pris
belønnende New York Times-bestseller, Netherland.
En velanset advokat – som befinder sig i lidt af en krise, efter hans både dygtigere og mere
ambitiøse kæreste har forladt ham – får tilbudt et job som sagfører for en rig families forretninger i Dubai. Han takker ja i håbet om en frisk start. I stedet ender han som forvalter af
en række tvivlsomme forretninger i et af Mellemøstens rigeste lande, et diktatur der udbytter
en enorm hær af ’fremmedarbejdere’ – og som Vesten gladeligt indgår handelsaftaler med.
Skruplerne tårner sig op for vores antihelt, alt imens han som en skødehund udfører det ene
job efter det andet – hvilket der kommer en særdeles underholdende og bidsk historie ud af.

SKØNLITTERATUR

STÆRK COMING-OF-AGE-FORTÆLLING FRA UNG DEBUTANT

Kathrine Eg Mølhave
REGNORM
Regnorm er en medrivende YA-roman om en ung kvindes konfrontation med en barndom i en
dysfunktionel familie, som hun troede, hun var sluppet fri af.
Da Maries morfar bliver alvorligt syg, tvinges hun til at se både ham og de skygger, han har
kastet over familien, i øjnene. Romanen er en stærk coming-of-age-fortælling, som med glimt
fra en hård opvækst viser Maries vej mod at blive en selvstændig ung kvinde. Det poetiske
sprog giver romanen en dyb og indsigtsfuld karakter, samtidig med at Maries famlende forsøg med voksenlivet og kærligheden bliver genkendeligt for både yngre og ældre læsere.
Kathrine Eg Mølhave (f. 1991) er cand.mag. i litteraturhistorie og skrivekunst. Regnorm er
hendes debut – som hun i øvrigt har skrevet på sin mobiltelefon.

SKØNLITTERATUR

“HARRY BOSCH ER DEN ULTIMATIVE HOVEDPERSON
INDEN FOR KRIMIEN”, SARA BLÆDEL
Michael Connelly
MORDBRAND
Harry Bosch arbejder med uafsluttede og kolde sager. En berømt mexikansk mariachi-musiker
Orlando Merced blev tilfældigt skudt ned på en åben plads midt i Los Angelses for længe
siden. Han blev lammet fra livet og ned og dør nu ti år efter af sine skader. Under obduktionen
dukker kuglen i rygsøjlen op. Harry Bosch og hans nye, unge partner, Lucia Soto, opdager,
at kuglen stammer fra en langtgående jagtriffel, og at musikeren altså ikke er blevet skudt
under et bandeopgør, som man har henlagt sagen under. Derimod ligner det et planlagt mord.
Snart peger sagen opad mod toppen i samfundet …
Michael Connelly er kendt verden over for sine krimier om LAPD-politimanden Harry Bosch.
Mordbrand er den 15. roman på dansk i Bosch-serien, som også er filmatiseret i den popu
lære HBO-serie BOSCH.

KRIMI OG SPÆNDING

DENNIS LEHANE AFSLUTTER SIN STORE TRILOGI
OM FORBUDSTIDENS AMERIKA
SERIE OMTALE:

BERLINGSKE TIDENDE

JYLLANDS-POSTEN

Dennis Lehane

dennis
lehane

VERDEN AF I GÅR

Anden Verdenskrig er på fremmarch, da Joe Coughlin konfrontereres med omkostningerne
af sin kriminelle fortid. Han en moden mand nu, der efter at have oplevet sin kone blive myrdet, ønsker at se sin søn vokse op i en bedre verden. Men Joe er samtidig højt på strå som
rådgiver hos Bartolo-familien og omgås høj og lav i den kriminelle underverden såvel som i
det politiske landskab. Han har penge, magt og anonymitet, men i skyggerne lurer fortiden,
og den vil have ram på ham.
Verden af i går er tredje selvstændige bog i Dennis Lehanes stort anlagte, anmelderroste
trilogi om Joe Coughlin, der kæmper for at begå sig blandt gangstere i forbudstidens Amerika.

verden af i går
SERIE OMTALE:

BERLINGSKE TIDENDE

I en em af rom og cigarrøg hvirvles handlingen fra Floridas
kyst til Cuba. Joe mistede sin kone i en regn af kugler, og nu er
hans højeste ønske at vise sin søn en bedre tilværelse end den,
han selv har kendt. Men det er vanskeligt i en verden styret af
frygt og grådighed.
VERDEN AF I GÅR er tredje selvstændige bind i serien
om Joe Coughlin, der kæmper for at begå sig i forbudstidens
gangsterverden.
“… Den bedste gangsterroman siden ‘The Godfather’.
Fantastisk historie, rystende afslutning.”
STEPHEN KING

ISBN 978 87 7129 803 1
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788771 298031
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dennis lehane
verden af i går

Det er 1943, og verden er i krig, men den amerikanske mafia
trives i bedste velgående. Joe er rådgiver for Bartolo-familien.
Det er en magtfuld stilling, hvor han er i kontakt med høj
og lav i den kriminelle underverden. Joe har penge, magt og
anonymitet på sin side, men forbudstidens gyldne æra er ovre,
og fortiden lurer i skyggerne

NIS LEHANE er født i Dorchester
or Boston, Massachusetts i 1965.
jemme er han især kendt for
nerne ‘Mystic River’, filmatiseret
nt Eastwood; ‘Shutter Island’,
tiseret af Martin Scorsese; ‘Gone
Gone’, filmatiseret af Ben Affleck;
Drop’ (‘Under bordet’), filmatiseret
chaël R. Roskam. Senest er ‘Live
ight’ (Ben Affleck) planlagt til at
mme som film i 2017. Lehane har
et flere afsnit til HBO-serierne
dwalk Empire’ og ‘The Wire’.
hane hører til blandt de allerstørste
ikanske krimiforfattere, han har bl.a.
et Shamus Award, Writers Guild of
ica Award og Edgar Award.
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Joe Coughlin-trilogien:

• Den givne dag
• Lev om natten
Om ‘Den givne dag’:
“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.”
Louise Windfeld-Høeberg,
Weekendavisen
Om ‘Lev om natten’:
“’Lev om natten’ er en stort anlagt
fortælling om Gangland, USA. Lehane
kan skildre gangstere med
samme troværdighed som Martin
Scorsese, men Lehane sætter på en
anden måde gangsterens
selvforståelse i spil som eksistentielt
problem i en dødhård branche.”
KIM SKOTTE, POLITIKEN
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“NY NORSK EFTERFORSKER KAN BLIVE KRIMIHELT
AF WALLANDER-DIMENSIONER”, POLITIKEN
Chris Tvedt & Elisabeth Gulbrandsen
DJÆVELENS BØRN
Kriminalefterforsker Edvard Matre er blevet degraderet. Nu undersøger han sager om
forsvundne asylbørn, mens han håber på at få sit gamle job i drabsafdelingen tilbage. En
ung kvinde dukker op på hans kontor, fordi en 13 år gammel dreng er forsvundet fra den
modtagelse, hun arbejder i. Og alle er ligeglade. Matre kikker modvilligt på sagen, men snart
viser noget sig at være frygtelig galt.
I Bergen kan Victoria ikke leve med sin skyldsfølelse. En pensioneret strømer hjælper hende
i al hemmelighed med at finde ud af identiteten på den mand, hun dræbte. Men selv om
forhistorien er begravet, betyder det ikke, at den er død …
Djævelens børn er tredje bind i serien om politimanden Edvard Matre og hans kæreste, Victoria.

KRIMI OG SPÆNDING

NY BIOGRAFI OM ROCKENS STORE POET

Per Reinholdt Nielsen
NICK CAVE – EN BIOGRAFI
Nick Cave – en biografi fortæller den forrygende historie om en af rockens helt store sangskrivere og sangere, der på forbløffende vis og med lyrisk galskab har fornyet myter og genre
former og sat strøm til både bibelen og litteraturens klassikere.
Bogen gennemgår Nick Caves imponerende bagkatalog og følger ham gennem hans mange
forvandlinger til den særegne sangskriver, han er i dag. Det er en overlevelseshistorie om en
mand, der slås med indre dæmoner, selvhad og misbrug, men som mirakuløst forsoner sig
med sig selv, lægger stofferne på hylden og bliver endnu mere intens som sangskriver og
sanger – stik imod rockens sædvanlige mytologi.
Per Reinholdt Nielsen har skrevet om rockmusik i mere end 30 år og har tidligere udgivet
Rebel & Remix, en gennemgang af rockhistorien fra Elvis til electronica, og biografien Björkmusik om den islandske sangerinde og verdensstjerne.

PER REINHOLDT NIELSEN

Nick Cave
en biografi

BIOGRAFI & MEMOIR

EN AF ROCKENS ALLERSTØRSTE KVINDER
FORTÆLLER SIN EGEN HISTORIE
Chrissie Hynde
RECKLESS – MIT LIV SOM PRETENDER
Chrissie Hynde er og var en usædvanlig person. Som sanger, sangskriver, komponist og for
grundsfigur i The Pretenders var hun intens, androgyn, sexet, rebelsk, hidsig og frygtløs. Nu
har hun skrevet sin egen historie, hvor hun er skånselsløst ærlig.
Hynde voksede op i Akron, Ohio, og hendes forældre opdragede hende til at blive en pæn
forstadspige i 1950’erne. Men hun stak af til koncerter, blev kæreste med en rocker, sprang
fra skolen, altsammen i en vild jagt på rockmusikken. Og i 1973 tog hun til London for at
starte et band, der skulle gå hen og blive en af 1980’ernes allermest stildannende grupper
med en indflydelse, som rækker helt op til vores dages alternative rock.

BIOGRAFI & MEMOIR

UNIVERSETS STORE SPØRGSMÅL BELYST MED GLIMT I ØJET

Stephen Hawking & Leonard Mlodinow
MESTERVÆRKET – BAG OM HAWKINGS UNIVERS
Stephen Hawking er en verdens førende teoretiske fysikere og den måske mest kendte provokatør inden for naturvidenskaben. Han tager os med på en rejse gennem naturvidenskabens
og filosofiens forsøg på at besvare universets og livets store spørgsmål, med glimt i øjet og
imponerende overblik.
I forlængelse af hans besøg i DR Koncerthuset udgiver vi hans indføring i de nyeste teorier om
universets og dermed vores egen opståen: M-teori, som Hawking mener er teorien om alting.
M-teori tillader eksistensen af flere forskellige universer, der så at sige overlapper hinanden,
ligesom flade landkort gør, når hele kloden skal kortlægges. Med denne nye viden kan vi forstå,
hvordan vores univers opstod i en blanding af tilfældighed og udvælgelse - parallelt til hvordan
Darwin forklarer udviklingen af liv. Hawking argumenterer hermed for, at Gud er unødvendig
for at forklare fysikkens love og universets allertidligste kosmologi.

VIDENSKAB

UNIK BOG OM JAGTENS – OG VORES EGEN – NATUR

Mickey Gjerris, Sune Borkfelt, Christian Gamborg,
Jes Lynning Harfeld, Sara Kondrup
JAGT
For mange er jagt noget af det mest naturlige, et menneske kan foretage sig. Jagt er at vende tilbage til urtilstanden. At blive et oprindeligt menneske i tættere kontakt med naturen – både vores egen og den, som vi lever af og
med, men sjældent i. For andre er jagten drab på uskyldige væsener og en en unødigt grusom måde at skaffe sig
føde på.
Jagt er årsag til indædte diskussioner om værdier, dyr og natursyn, og med denne bog kaster forfattererne lys over
fænomenet på nye og undersøgende måder. Hvad skyldes den store interesse for at tage på jagt? Hvilke former
for jagt findes der? Hvordan har jagten ændret sig gennem historien? Hvad sker der, når vi dræber dyret? Hvilken
opfattelse af mænd, kvinder, dyr og natur udtrykker jagten? Hvilke værdier er det, som jagten understøtter og
udfordrer?

MAD, SUNDHED & LIVSSTIL

ØL- OG MADBOG MED DANMARKS BEDSTE KOKKE

Arne Astrup & Erik Skovenborg
TIL ØLLET
De to kendte læger Arne Astrup og Erik Skovenborg har skrevet en bog om
øl og sundhed, som også er en strålende gavebog og kogebog. 17 af vores
bedste og internationalt anerkendte kokke har bidraget med 32 opskrifter,
hvor dansk øl er en del af ingredienserne. Blandt kokkene er Rasmus Grønbech, Grønbech & Churchill; David Johansen, Kokkeriet; Søren Jakobsen,
Gastronomé; René Mammen, Substans; Torsten Vildgård, Studio. Thomas
Rode, Mathias Holt og mange flere.

til øllet

til øllet
SUND MED ØL I GLAS OG GRYDE

SUND MED ØL I GLAS OG GRYDE
ARNE ASTRUP & ERIK SKOVENBORG
Klim

MAD, SUNDHED & LIVSSTIL

DANMARKSHISTORIE FRA FORMIDABEL FORMIDLER
– TIL SKOLEN OG HELE FAMILIEN
Sigurd Barrett, Dennis Hornhave
Jacobsen & Rasmus Welling
SIGURDS DANMARKSHISTORIE
Nu fortæller Sigurd Barrett danmarkshistorie fra istiden til i dag; på DR Ramasjang, på cd, på iPad, i sangbøger, i brætspil og meget mere. Projektet er et samarbejde mellem adskillige aktører, hvor Klim udgiver et
komplet undervisningssystem til historieundervisningen i 3.-4. klasse. Systemet består af elevbog, lærervejledning og kreativitetsbog til SFO og familie.
Sigurd er en formidabel formidler til målgruppen, og undervisningsmaterialets forfattere har skræddersyet
det til fagets kompetencemål, så balancen mellem popularitet og faglighed er i top. Undervisningsbøgerne
til Sigurds Danmarkshistorie er det første materiale, der baserer sig på de nye kompetencemål for historie
faget. Det kombinerer kompetencemål med fagets dannelsesdimension og tager eleverne alvorligt som aktive medskabere af historien.

UNDERVISNING

MÅLSTYRINGENS FALDGRUBER OG BLINDE VINKLER

Malene Friis Andersen & Lene Tanggaard (red.)
TÆLLER VI DET DER TÆLLER?

Målstyring og standardisering i arbejdslivet

TÆLLER
VI DET DER
TÆLLER?

Den såkaldte ‘djøfisering’ fejer gennem arbejdslivet, i det private og ikke mindst det offentlige. Vores
indsats skal kunne måles og vejes og resultaterne gøres op, for at det tæller. Globalisering og økonomisk krise har gjort det nødvendigt at effektivisere, men bliver vi nødvendigvis mere produktive, når vi
tæller alt? Eller bruger vi i stedet ressourcerne forkert, og blander vi æbler og pærer, når vi forsøger
at sætte enhver slags arbejde på en formel, der kan tælles – i folkeskolen, sundhedsvæsnet og den
sociale sektor?

Malene Friis Andersen &

Bogen er femte bind i serien MODERNE ARBEJDSLIV, som redigeres af Malene Friis Andersen, Svend
Lene
Tanggaard (red.)
Brinkmann
& Joel Haviv.
Lene Tanggaard er professor i psykologi ved Aalborg Universitet, og Malene Friis Andersen er konsulent
MÅLSTYRING
OG flere bøger og
og psykolog ansat ved Det Nationale Forskningscenter
for Arbejdsmiljø. Begge har skrevet
er efterspurgte foredragsholdere.

STANDARDISERING
I ARBEJDSLIVET

TÆLLER
VI DET DER
TÆLLER?
Malene Friis Andersen &
Lene Tanggaard (red.)
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MODERNE ARBEJDSLIV

PSYKOLOGI/SOCIOLOGI/FILOSOFI

OPFORDRING TIL NYTÆNKNING OG HANDLING

Nadja U. Prætorius
EN VERDEN TIL FORSKEL
Omstillingens nødvendige frisættelse
af det markedsgjorte menneske
En verden til forskel er et bidrag til det nødvendige opgør med den herskende samfundsøkonomiske tankegang, der legitimerer rovdriften på Jorden og mennesker. Bogen viser, at
dogmet om konkurrencens nødvendighed på alle niveauer i samfundet og mellem nationer
er bedragerisk og berøver os kontakten med vores unikke evne og naturlige tilskyndelse til
at samarbejde i fællesskaber. Gennem præcise analyser og illustrerende cases redegøres
der overbevisende for, hvordan dette i stigende grad truer vores eksistensbetingelser, liv og
sundhed.
Nadja U. Prætorius er forfatter, mag.art. i psykologi og specialist og supervisor i psykoterapi.

PSYKOLOGI/SOCIOLOGI/FILOSOFI

FORSVAR FOR VESTENS LIBERALE DEMOKRATIER

Richard Rorty
FILOSOFI OG SOCIALT HÅB
Richard Rorty (1930-2007) var en af de mest populære filosoffer i det 20. århundrede. Han
skrev ikke kun for fagfilosoffer, men også for lægmand. Hans forfatterskab udgør en provo
kerende og tiltrængt undtagelse til universitetsverdenens isolation af filosofien – i stedet
for at nørde med erkendelsesteori og andre gamle filosofiske discipliner vil Rorty hellere
fokusere på vores forhåbninger om en bedre fremtid med mindre menneskelig lidelse.
I disse veloplagte essays, artikler og forelæsninger fra 1990’erne præsenteres en bred vifte
af hans filosofiske, politiske og kulturelle overbevisninger, og Filosofi og socialt håb kan
læses som ét langt forsvar for vestens liberale demokratier.
Bogen er forsynet med efterskrift af Michael Vernersen, som også har oversat.

PSYKOLOGI/SOCIOLOGI/FILOSOFI

