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Ian Rankin
GAMLE FJENDER

Tidligere politikommissær John Rebus trækkes ind i en uopklaret sag fra 
1970’erne. En kvinde findes kvalt på et af Edinburghs mest eksklusive hotel-
ler. Hun er gift med en bankdirektør, men det er ikke ham, hun er tjekket ind 
sammen med. 40 år senere har Rebus sine egne grunde til at grave i sagen.

Ian Rankin er en af de mest solgte forfattere i Storbritannien, og hans bøger 
er blevet oversat til næsten 30 sprog. Gamle fjender er den 21. bog i Ian 
Rankins storsælgende kriminalserie om den hårdhudede John Rebus.

Gamle fjender udgives på dansk i anledning af 30-årsjubilæet for Rebus, der 
har sat sit tydelige aftryk på krimigenren de sidste tre årtier.

KRIMI/SPÆNDNING

VI FEJRER 30-ÅRSJUBILÆUM  
FOR IAN RANKINS GENIALE KRIMIHELT, REBUS



Gard Sveen
BLOD I DANS

En teenager forsvinder, og seriemorderen Farberg brænder til døde, hvilket 
får norsk politi på sporet af en religiøs sekt fra tsartiden. Politiefterforsker 
Tommy Bergmann står nu over for sin vanskeligste sag, men bliver upopu-
lær blandt sine kolleger og ledelsen ved Oslo politidistrikt, fordi han er den 
eneste, der ikke tror på, at det faktisk er Farberg, som brændte inde ...

Gard Sveen slog igennem med debutromanen Den sidste pilgrim, som han 
bl.a. vandt både Norges fornemme Rivertonpris og den skandinaviske krimi-
pris Glasnøglen for. Blod i dans er efterfølgeren til Helvede åbent fra 2016 og 
den tredje Tommy Bergmann-krimi.
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NYT FRA EN AF SKANDINAVIENS  
MEST PRISVINDENDE KRIMIFORFATTERE



Kjell Eriksson
SORTE LØGNE, RØDT BLOD

Kriminalinspektør Ann Lindells privatliv har i mange år handlet om hendes 
søn Erik, men det ændrer sig radikalt, da hun møder journalisten Anders 
Brant og de to indleder et stormfuldt forhold. En dag rejser Brant pludselig 
væk uden at sige farvel. Kort efter findes en tidligere bygningsarbejder bru-
talt myrdet i nærheden af en viadukt, han selv har været med til at bygge for 
længe siden. I hans lomme ligger en lap papir med et telefonnummer. Det 
er Anders Brants.

Sorte løgne, rødt blod er den ottende Ann Lindell-krimi. Serien er bl.a. ud-
kommet i England, Norge, Finland, Holland, Tyskland, Frankrig, Italien og 
USA.

Kjell Eriksson debuterede som 40-årig og er siden blevet en af Sveriges helt 
store krimiforfattere. Eriksson har vundet flere priser for serien om Ann Lin-
dell, der foregår i og omkring hans hjemby Uppsala.

KRIMI/SPÆNDNING

SVENSKE ANN LINDELL ER TILBAGE



Anna Hope 
DANSEN

1911: I en fjerntbeliggende galeanstalt, hvor mænd og kvinder bliver holdt 
adskilt af høje mure og tilgitrede vinduer, findes der en stor og smuk balsal. 
En aften om ugen mødes de indlagte her og danser. Da John og Ella mødes 
og danser sammen, forandres deres liv for altid.

Dansen er Anna Hopes anden roman og en historisk fortælling om den hår-
fine grænse mellem kærlighed, galskab og fornuft. Engelske Anna Hope 
(f. 1974) fik sin debut som forfatter med den anmelderroste De savnede. 
Foruden forfatter er Hope også skuespiller og har en ph.d. i Creative Writing.

SKØNLITTERATUR

HISTORISK ROMAN OM KÆRLIGHED, GALSKAB OG FORNUFT



Martin Jensen
PÅ KANTEN

Han er pensionist, bor alene lidt uden for en fynsk landsby og er passioneret 
fuglekigger. Hun er først i trediverne, uddannet arkæolog og nu faldet ud af 
arbejdsmarkedet og stemplet som langtidsledig. To meget forskellige men-
nesker møder hinanden ved et tilfælde, og imellem dem opstår et venskab. 

På kanten er både en samtidsroman og en poetisk lille bog om tilgivelse.
Martin Jensen er desuden forfatter til bl.a. den populære serie om den dan-
ske vikingekonge Knud i England og flere samtidsromaner og historiske ro-
maner samt den helt unikke museumsbog Når genstande beretter – muse-
ernes Danmarkshistorie.

SKØNLITTERATUR

SAMTIDSROMAN OM TILGIVELSE OG TILFÆLDIGHED



Martin Davidsen 
KONGENS BREV

Kongens Brev foregår under en af mest afgørende begivenheder i Danmarks-
historien – enevældens indførelse i 1660. Bogens hovedperson, kaptajn To-
bias Rens, indgår i et storpolitisk komplot fyldt med intriger, mord og hem-
melige sammenkomster.

Romanen er første bind i trilogien om Tobias Rens og handler om indførel-
sen af enevælden i 1660. Bind 2, Løftet, skildrer svenskerkrigene og det, der 
gik forud for enevældens indførelse. Bind 3, Ordet, skildrer begivenhederne 
i de tidligere danske provinser Skåne, Halland og Blekinge, efter de blev 
svenske.

Martin Davidsen er ansat ved Nationalmuseet, og Kongens brev er hans 
debutroman.

SKØNLITTERATUR

ROMAN OM EN AF DANMARKSHISTORIENS  
MEST AFGØRENDE BEGIVENHEDER



Oscar Wilde 
DE PROFUNDIS

De profundis er et brev, som Oscar Wilde skrev, mens han sad i fængsel 
1895-1897 for sit (ifølge loven) umoralske forhold til vennen Bosie. Brevet 
er stilet til Bosie, der opholdt sig i udlandet, og skildrer for det første et kær-
lighedsforhold, der gik helt skævt, og for det andet en mand, der prøver at 
grave sig op af et både eksistentielt og fysisk fangehul og mod slutningen 
af sit fængselsophold vil have ryddet op i fortiden, så der kan blive plads til 
fremtiden. 

De profundis er tidligere blevet udgivet på dansk, men i en censureret ud-
gave. Dette er således første gang, klassikeren udgives ucensureret.

Oscar Wilde (1854-1900) regnes for en af 18-tallets største litterære skikkel-
ser, og han er kendt for at være sin samtids store ’agent provocateur’, som 
skabte både retshistorie og stor kunst.

MEMOIR

HOMOKLASSIKER FRA DEN FAMØSE OSCAR WILDE



Arne Johan Vetlesen 
OM ONDSKAB

Med udgangspunkt i den norske debat om, hvordan ”Tilfældet Breivik” kun-
ne ske i det fredelige, idylliske fjeldland mod nord, udfolder filosofiprofessor 
Arne Johan Vetlesen en række refleksioner om ondskabens karakter. 

Det er drivkraften bag ondskabens ugerninger, der er under luppen i Om 
ondskab, og svarene er ikke entydige. For skal fokus lægges på den ideolo-
gi, i hvis tjeneste ondskaben udfoldes, eller skal vi snarere forsøge at forstå 
den individuelle psykologi hos gerningsmanden? Og hvad med ofrene for 
ondskab og deres efterladte? 

Arne Johan Vetlesen er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo. Han er 
samfundsdebattør og har udgivet en række bøger, bl.a. Angsten for opdra-
gelse.

Arne Johan Vetlesen

klim OM ONDSKAB
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INDSIGTSFULD BOG OM ONDSKAB



Hans-Jørgen Schanz 
ÅND

I mange europæiske sprog er ’ånden’ på retur, mens ’sjælen’ har indtaget 
førerrollen – det gælder dog ikke i Danmark. For i Danmark har vi en tradition 
båret af fx Grundtvig og Kierkegaard, som holder ånden højt – og vi er op-
flasket med, at ordet faktisk kan bruges. Men betyder det så nødvendigvis, 
at åndslivet er intakt? Nej, mener idehistorieprofessor Hans-Jørgen Schanz. 
Vores tid er præget af videnskab og instrumentalisme, og styrmændene i 
det politiske liv og i undervisningsverdenen er teknokrater og regnedrenge 
– og dannelsen har trange kår. Bogen her er et opråb imod tidens trend. Og 
i den grad hvad Nietzsche ville kalde: en utidsmæssig betragtning.

Hans-Jørgen Schanz er professor i idéhistorie ved Aarhus Universitet og har 
udgivet en lang række bøger om politik, idéhistorie og filosofi.

ånd
sb. fk.
-en, -er, -erne; ['Ɔn’]
1 menneskelig bevidsthed, begavelse
og (højere) sjæleliv; JF sjæl, psyke;

Hans-Jørgen Schanz

FILOSOFI, PÆDAGOGIK, PSYKOLOGI & SUNDHED

LILLE BOG OM VIGTIGT EMNE FRA IDEHISTORIENS GRAND OLD MAN
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Gert Biesta
UNDERVISNINGENS GENOPDAGELSE

Undervisningens genopdagelse er et opgør med vores selvfølgelige om-
gang med begrebet undervisning udelukkende som et middel til at opnå 
mest mulig læring. Men læring er i sig selv et tomt begreb, siger Biesta – en 
robotstøvsuger kan lære! Men vores børn og andre på skolebænken er ikke 
robotter og skal undervises ud fra konkrete kontekster, med alt hvad der 
følger af kompleksitet og skønne, uforudsigelige muligheder.

Gert Biesta er professor i uddannelse og betragtes som en af Europas mest 
betydningsfulde uddannelsestænkere. Tidligere er bøgerne God uddannelse 
i målingens tidsalder, Demokratilæring i skole og samfund og Den smukke 
risiko udkommet.
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Lene Tanggaard, Thomas Rømer & Svend Brinkmann (red.)
UREN PÆDAGOGIK 3

Pædagogikken er blevet alt for ren og pæn. Store dele af den pædagogiske forskning er 
i disse år optaget af at finde metoder, der kan rejse rundt fra fag til fag og fra skole til 
skole. Pædagogik reduceres dermed til anvendelse af disse metoder.

Begrebet Uren pædagogik gør op med dette syn og har været med til at skabe debat 
om undervisning, skole, (ud)dannelse og forestillingen om, hvor vi vil hen – eller ikke vil 
hen – med vores pædogogik. Folkene bag begrebet og bøgerne mener, der er masser 
at diskutere endnu, så derfor er det tid til en Uren pædagogik 3!

Lene Tanggaard er professor i Psykologi ved Aalborg Universitet. Hun har skrevet og 
været medforfatter til en række bøger – bl.a. Følelser i ledelse og Tæller vi det der tæl-
ler? fra sidste år. Thomas Aastrup Rømer er lektor i Pædagogik ved Danmarks Pæda-
gogiske Universitet og debattør og forfatter. Svend Brinkmann er professor i Psykologi 
ved Aalborg Universitet og står bag bestsellere som Diagnoser, Stå fast og Ståsteder.
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PÆDAGOGIKKENS MØGBESKIDTE VIRKELIGHED



Lærke Grandjean & Ole Morsing (red.) 
UDDANNELSE FOR EN MENNESKELIG FREMTID 
Gert J.J. Biestas pædagogiske tænkning – en antologi

Gert Biesta er en af vor tids mest betydningsfulde uddannelsestænkere, 
og for første gang udgives nu en bog om hans tænkning i dansk perspektiv. 
Den er skrevet af centrale danske forskere og udgør et stærkt argument 
imod en OECD-styret uddannelsespolitik i Danmark. I et langt interview 
med Gert Biesta afsluttes bogen med en dybdegående analyse af lærings- 
og målingsstyringen i såvel Danmark som globalt.

Lærke Grandjean er lærer, skribent og foredragsholder, og Ole Morsing er 
lektor i Idéhistorie ved Aarhus Universitet og forfatter til bl.a. Løgstrup & 
Sløk.
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Lotte Hvas 
OVERGANGSALDEREN  
– bedre end sit rygtre

Kvindens overgangsalder har været genstand for forestillinger præget af 
foredomme om kvindens krop og seksualitet og underlagt et domineren-
de blik i vores kultur: det medicinske. Helt op til for blot 15-20 år siden er 
den kvindelige overgangsalder blevet sygeliggjort og har dermed været 
mål for medicinsk behandling.

Lotte Hvas undersøger dominerende opfattelser af overgangsalderen og 
sætter fokus på, hvad der er reelle ændringer i denne fase af en kvindes 
liv, og hvad der er kulturelle og medicinske konstruktioner. På baggrund af 
et stort empirisk materiale med kvinder kombineret med sin lægefaglige 
viden kommer Hvas tættere på kvinders virkelighed, så de selv kan vurde-
re, hvordan de oplever deres overgangsalder, og om de eventuelt ønsker 
(medicinsk) hjælp. Bogen er fyldt med faktuelle oplysninger og kan bruges 
som opslags- og håndbog.

Lotte Hvas er dr.med. og tidligere medlem af Etisk Råd. Hun har været 
praktiserende læge i 25 år og har beskæftiget sig forskningsmæssigt 
med overgangsalderen i flere årtier.
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SANDT OG FALSK OM OVERGANGSALDEREN  
– HÅNDBOG OG DEBATBOG I ÉT



Poul Lundgaard Bak (red.) 
ROBUSTHED  

Robusthed har været voldsomt diskuteret de senere år – er der tale om 
et samfundsskabt behov for galvanisering, eller er udvikling af robusthed 
en nødvendig del af det at være menneske?

Overlæge Poul Lundgaard Bak er tilknyttet Forskningsprogrammet for 
Mental Børnesundhed og én af de mest anvendte foredragsholdere på 
området. Antologien består af praksisorienterede artikler og cases om 
og fra robusthedsarbejde med børn og unge og henvender sig til både 
forældre og fagprofessionelle inden for uddannelse og sundhed. 
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i børns og unges liv

Et vidus dolupta ssimet lit, volo volupta quat 
eum quunt odiandae nobitaqui berferrum volo 
quis nulparum faciis volupta tusapeliquis ex-
places exceperit laccusda voluptu reprenis 
demquas magnihit ab is eatus mi, officab ip-
saeru ptatiis untiis etur sit, cuptatius, optat 
ea quasit, nis et pratquis eaqui conectec-
tore volum faceprepe nimo est moluptas aut 
andisquid molor ma si dolorib usciisc iatiam 
quo cuptaquid everibus est reriam re eum qui 
consedit hic tes volorerro vollaut aut ersped 
estotas et que persper esciumqui omnis unt 
eliquate verat oditiaectem dio. At il eum que 
pa consed mi, quatemperes ex et quam quos 
cus ut que vellupt ibusam et ellupta nis et quod 
millo blanitaeped que quias molum explament.

Ti verror as exeroresto ipiendit, inimolectem 
delestem accatur? Ad quiam, asimporest vo-
lore volupta tibus, saeptat eaqui delendiatem 
nobitae voluptus, consent ab idellaut in ne 
derrum lam nus.
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nobitae voluptus, consent ab idellaut in ne 
derrum lam nus.
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ROBUSTHED – VIDEN OG VÆRKTØJER



Poul Lundgaard Bak 
TANKERNES HUS 

Tankernes hus er fortællinger til børn og voksne, der i poetisk billedsprog 
sætter ord på det at tænke, mærke og finde ro i sig selv. Fortællingerne 
anvendes i robusthedsarbejdet under Forskningsprogrammet for Mental 
Børne sundhed og kan bruges selvstændigt eller i forbindelse med antolo-
gien Robusthed. Fortællingerne er skrevet af overlæge Poul Lundgaard Bak 
og er illustreret af Ulla Steen Christiansen. 
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TANKEVÆKKENDE FORTÆLLINGER 
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