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DUGFRISKE NOVELLER FRA HARUKI MURAKAMI
Haruki Murakami
MÆND UDEN KVINDER
Den genkommende Nobelpriskandidat Haruki Murakami er mest
kendt for sine store romaner, men han har skrevet flere novellesamlinger. Kun en af disse har fundet vej til dansk, nemlig Efter skælvet,
men nu udgiver vi Murakamis helt dugfriske samling, Mænd uden
kvinder, som består af syv nyskrevne noveller. Danmark hører til
blandt de første lande, som oversætter bogen, der er planlagt til at
udkomme på engelsk i 2017. Som altid er det Mette Holm, der oversætter.
Haruki Murakami bevæger sig også denne gang frit mellem det realistiske og det groteske, og selv omtaler han denne bog som “en række
historier, der behandler ensomhed og isolation og forsøger at få fat
på, hvad disse tilstande – som de fleste jo kender til – betyder på et
følelsesmæssigt plan.”

SKØNLITTERATUR Udkommer september

STOR FORTÆLLING OM VENSKAB, HJEMSTAVN OG DRØMME
Nickolas Butler
SHOTGUN LOVESONGS
Vi er glade for at kunne præsentere Nickolas Butlers romandebut
Shotgun Lovesongs på dansk. Bogen handler om fem venner fra
en lille by i Wisconsin. I centrum står Leland, der uventet er blevet
international rockstjerne. Vennernes liv er vidt forskellige, og alligevel holder de alle fast i hinanden og ikke mindst i deres fødeby
– især Leland, der føler sig ensom og rodløs i det omtumlede liv som
stjerne. Men deres tætte venskab udfordres af fortiden, for følelsen
af jalousi eller svigt aftager ikke, hverken med tiden eller uanset
hvor stor karrieresuccesen bliver.
Romanen, der er solgt til en lang række lande, er blevet kaldt ”soulful” og lyrisk i sine naturbeskrivelser og har fundet vej til bestsellerlisterne i så forskellige lande som bl.a. Norge, Israel, Tyskland og
Tyrkiet. Nickolas Butler er opvokset og stadigt bosiddende i Wisconsin, USA. Han har gået i skole med frontmanden fra Bon Iver, Justin
Vernon, som danner forlæg for Leland i romanen.
Bogen er fyldt med musikalske referencer, og vi har lavet
en tilhørende playliste . Bare scan koden til højre.

SKØNLITTERATUR Udkommer september

KINESISK MESTER FOR FØRSTE GANG PÅ DANSK
Yu Hua
AT LEVE
At leve er historien om en mands forvandling fra forkælet rigmandssøn til godhjertet bonde. Bagtæppet i romanen er kulturrevolutionen,
som ændrer det kinesiske samfund fundamentalt med uoverstigelige
konsekvenser for individet. Det bliver til en roman fuld af enestående
billeder, der på én gang fortæller om historiske begivenheder og beskriver tidløse menneskelige problemstillinger.
Oprindeligt blev At leve forbudt i Kina, men den er siden anerkendt
som en af de ti mest indflydelsesrige bøger i landet. Yu Huas romaner
og essays er oversat til mere end 20 sprog og foreligger nu for første
gang på dansk.
Bogen er filmatiseret af Zhang Yimou (‘Hero’, ‘House of flying daggers’, ‘Den forbudte by’, ‘Under den røde lygte’ m.fl.). Filmen blev
forbudt i Kina, og Zhang fik et to-årigt forbud mod at lave film.

SKØNLITTERATUR Udkommer november

ROMAN FRA KRIGENS FØRSTE RÆKKE
Anders C. Thomsen
STALINGRAD/BERLIN
- EN RUSSISK SOLDAT FORTÆLLER
Mihael Gorbesjevskij vokser op blandt kartofler på et landbrugskollektiv i Sibirien. Han bor hos sin mor og mormor og kerer sig ikke
om den store verden. Han har travlt med at blive voksen, travlt med
kæresten Katja – og travlt med at klare dagen og verden. Alt dette
får dog en ende i oktober 1941, da han bliver indkaldt til hæren. Den
tyske hær står uden for Moskva og er i ilmarch mod Leningrad og Stalingrad. Først bliver Mihael indrulleret til at arbejde på en tankfabrik,
dernæst overflyttet til Stalingrad for så at ende i en tankbataljon med
retning mod Berlin.
En hæsblæsende krigsroman til alle, der interesserer sig for Anden
Verdenskrig.

SKØNLITTERATUR Udkommer oktober

NY KRIMI AF FINESTE SKOTSKE AFTAPNING
Ian Rankin
VILDE KØTERE
Det passer ikke John Rebus at være pensioneret. Hobbyer, ferier og
vedligeholdelse af lejligheden er ikke lige ham. Så da Siobhan Clarke
beder ham om hjælp med en sag, tøver han ikke to gange. Clarke
er i gang med en drilsk sag om et mord på en ældre advokat, som
har modtaget trusselsbreve. I den anden ende af Edinburgh bliver
Big Ger Cafferty udsat for et mordforsøg efter at have modtaget et
lignende trusselsbrev, men Big Ger nægter at udtale sig til politiet,
han vil kun betro sig til Rebus.
I Ian Rankins 21. krimi med John Rebus i hovedrollen står Rebus igen
over for sin hovedfjende Cafferty. De er to gamle mænd nu, og man
kunne antage dem for venner, hvis man så dem nede på pubben,
men opgøret er mere indædt end nogensinde før. Bogen udkommer
i England til november, og vi følger hurtigt trop, så de danske læsere
skal ikke vente længe på bogen, der hører til Rankins mest spændende.

KRIMI Udkommer november

HISTORISK KRIMI OM UHYGGELIGE BEGIVENHEDER
Lyndsay Faye
GOTHAMS STJERNER
Vi er i 1845, seks måneder efter dannelsen af New Yorks politikorps.
Timothy Wilde – korpsets mest drevne og talentfulde mand – er
rystet over livet i byens skumle kvarterer, især jagten på bortløbne
slaver går ham på. Som tilhænger af slaveriets ophævelse kunne han
ikke drømme om at deltage i jagten, selv om den nu er blevet lagt
ind under korpset.
En vinteraften vakler den smukke og skrækslagne Lucy Adams
ind på Timothys kontor og anmelder et røveri. Da han spørger hende,
hvad der er blevet stjålet, svarer hun: “Min familie.” Eftersøgningen
af hendes mulatsøster og søn foregår i en grufuld sortbørsverden af
løgne og korruption, hvor frie, sorte newyorkere bliver kidnappet og
solgt til Sydens plantager.
Endnu en gang bliver Timothy fanget mellem magten og principperne, og han må desperat søge at opklare forbrydelsen, inden han
mister alle, han holder af.
Gothams stjerner er andet bind i serien om Timothy Wilde.

KRIMI Udkommer november

NY SMUK ERINDRINGSBOG FRA PUNKENS BEDSTEMOR
Patti Smith
M TRAIN
M Train begynder og ender på en café i New York, som er blevet Patti
Smiths andet hjem gennem årene. Ved sit stambord i hjørnet drikker
hun sin kaffe, laver små optegnelser på servietter, læser bøger og
reflekterer over minderne og drømmene om det, som er gået tabt.
Med en mild melankoli søger hun trøst i poesien og rejser gennem verden i de store forfatteres fodspor. Hun byder også på forskellige scener fra sit tidigere liv i Detroit med sin mand Fred Sonic
Smith, små stunder af ren lykke og betingelsesløs kærlighed.
Det her er en bog for alle, som elsker at tilbringe en eftermiddag
på café, fordybet i en bog eller i verden omkring. M Train er en personlig og poetisk beretning om livet, kunsten og kærligheden.
M Train er Patti Smiths første bog siden bestselleren Just Kids, som
læsere i alle generationer faldt for, og som Smith modtog flere priser
for, bl.a. den prestigefyldte National Book Award.

BIOGRAFI/MEMOIR/HISTORIE Udkommer november

BIOGRAFISK HOVEDVÆRK OM MUSIKALSK SVÆRVÆGTER
Robert Hilburn
JOHNNY CASH
Den anerkendte rockjournalist Robert Hilburn fra Los Angeles
Times har begået denne gennemresearchede kæmpebiografi om
countrylegenden Johnny Cash. Hilburn har fulgt Cash fra de berømte
fængselskoncerter i 1968, og han fik sit sidste interview med Cash og
hans kone June Carter få måneder før begges død i 2003.
“Johnny Cash var et både ordinært og ekstraordinært menneske. Alle
kunne relatere sig til ham, ingen kunne være ham – og kun én mand
kunne skrive så indfølt en bog om ham: Robert Hilburn.”
Bono, U2

BIOGRAFI/MEMOIR/HISTORIE

Udkommer november

NY BIOGRAFI I ANLEDNING AF YOUNGS 70 ÅRS FØDSELSDAG
Karsten Jørgensen
NEIL YOUNG
Den 12. november 2015 fylder Neil Young 70 år. Det fejrer vi på dagen med udgivelsen af den første danskskrevne bog, der kommer
omkring hele rockikonets bagkatalog.
I lighed med sine tidligere bøger om Bruce Springsteen, Paul
McCartney og John Lennon sammenfletter Karsten Jørgensen her
liv og værk og tegner i dette tilfælde et portræt af en meget sammensat kunstner, en rastløs sjæl, der hele tiden er på vej et andet
sted hen, og som på intet tidspunkt i karrieren har givet sit publikum det album, det forventede.

KARSTEN JØRGENSEN

EN BIOGRAFI

BIOGRAFI/MEMOIR/HISTORIE

Udkommer november

DEN FULDE HISTORIE OM EN AF ROCKENS STØRSTE STEMMER

Lesley-Ann Jones
FREDDIE MERCURY
- DEN DEFINITIVE BIOGRAFI
Freddie Mercury var sanger i Queen, et af verdens største rockbands, og vi glemmer ham aldrig. Men selv om han blev superstar,
og alle kan synge med på ‘We are the Champions’, fik ikke ret
mange 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, men kommer hele
vejen rundt og formår således at give et helt billede af mennesket
Freddie Mercury.
Biografien er baseret på over 100 interview med Freddie Mercurys
nærmeste, og Lesley-Ann Jones rejste rundt fra London til Zanzibar
og Indien for at lære hans liv at kende. Bogen giver et indblik i et
meget kompliceret menneskes fantastiske karriere fra fødsel til
død.

BIOGRAFI/MEMOIR/HISTORIE

Udkommer oktober

SPÆNDENDE FORTÆLLINGER FRA HISTORIENS GENSTANDE
Martin Jensen
NÅR GENSTANDE BERETTER
Den populære forfatter Martin Jensen har skrevet en helt enestående
bog om vores histore. Bogen er blevet til på en ganske særlig måde.
Jensen inviterede danske museer til at pege på en genstand, der fortæller danmarkshistorie, og i halvandet år havde han den store oplevelse
at rejse landet rundt og møde museumsmedarbejdere, der med ildhu,
kyndighed og viden fortalte om de udvalgte genstande og den historiske sammenhæng, de indgår i. Resultatet blev denne bog, hvor Jensen
fortæller de historier, genstandene kan berette.
Martin Jensen skriver i sit forord til bogen:
“Jeg holder af museer. På rejser i Danmark såvel som i Europa har jeg
altid taget mig tid til at besøge de lokale museer, da det er her, historien bliver nærværende. Ikke den ‘store’ historie om fyrster og krige,
men den lille; dén der får mæle gennem det, det arbejdende menneske
efterlader sig. Museerne er vor fælles hukommelse. I montrerne finder
vi spor af det, vi har glemt – eller slet ikke vidste – har fundet sted. Stillet
direkte over for genstanden undres vi, og vores bevidsthed om, hvad vi
kommer af, udvides betragteligt, når genstanden taler til os.”

BIOGRAFI/MEMOIR/HISTORIE

Udkommer oktober

HISTORIEN OM EN AF DE UHYGGELIGSTE NAZIBØDLER
Nicholas Kulish & Souad Mekhennet
DEN EVIGE NAZIST
Dr. Aribert Heim var læge i koncentrationslejren Mauthausen
under Anden Verdenskrig, og han var berygtet for at eksperimentere med at sprøjte benzin ind i jødiske patienters hjerter
og udføre operationer på raske mennesker – ofte med døden
til følge. Hans skrivebord var prydet af afpillede kranier fra
hans mange ofre.
Efter krigen var Heim en af nazitysklands mest jagtede bødler
– men han blev ikke som så mange andre fundet i Sydamerika
af Simon Wiesenthal. Han var flygtet til Cairo, hvor han havde
fortsat sit virke. Nu fortæller to New York Times-journalister
for første gang hele historien om den sadistiske læge fra det
tredje rige, som det lykkedes at gemme sig for eftertidens
opgør og straf.

BIOGRAFI/MEMOIR/HISTORIE

Udkommer oktober

DIAGNOSERNES INDTOG
Svend Brinkmann & Anders Petersen (red.)
DIAGNOSER
Efter Svend Brinkmanns meget læste og omdiskuterede bøger Stå fast og Det diagnosticerede
liv undersøger han nu i samarbejde med sociolog
Anders Petersen det massive boom i brugen af
psykiatriske diagnoser, som vi oplever i disse år.
Hvordan kan det være, at ‘det psykiatriske blik’ får
forrang, på bekostning af fx mere sociale, psykologiske og moralske forståelser? Hvad er baggrunden for, at psykiatriske diagnoser i stigende grad
er billetten til hjælp, når vi udfordres menneskeligt,
socialt, indlæringsmæssigt og arbejdsmæssigt?
Hvorfor taler vi om sygdom frem for ‘livskriser’
eller svigtende fællesskab? I bogen får både det
psykiatriske og det mere psykiatri-kritiske synspunkt stemme, og Brinkmann & Petersen ønsker
at åbne for debat af denne, måske en af vor tids
mest markante tendenser.

PSYKOLOGI/FILOSOFI Udkommer september

FILOSOFISK HOVEDVÆRK PÅ DANSK
Theodor W. Adorno
NEGATIV DIALEKTIK
Theodor W. Adorno var en af de ledende skikkelser inden for den
tyske frankfurterskole. Hans sene hovedværk, Negativ dialektik, udkommer nu på dansk i Henning Goldbæks oversættelse.
Negativ dialektik er et opgør med idealismen i europæisk filosofisk tænkning. Filosofien har undertrykt fænomeners særpræg
og individualitet. Virkeligheden er altid rigere end de begrebslige
udlægninger af den. Idealismen prøver at oprette en identitet
mellem begreb og sag, mellem subjekt og objekt. Ved at ignorere
den del af sagen, der ikke går op i begrebet, afskærer filosofien
sig ikke blot fra at erkende verden, som den er, men også fra at
tænke “det, som kunne være anderledes” – utopien, det gode liv
– og binder sig i stedet til den slette realitet. Adornos væsentligste eksempel er kunsten, som ikke har noget praktisk formål og
derfor ikke kan sættes på begreb.

NEGATIV DIALEKTIK
Theodor W. Adorno

Klim

PSYKOLOGI/FILOSOFI Udkommer november
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GRIBENDE FORTÆLLING OM SYGDOM OG KÆRLIGHED
Ken Wilber
UKUELIGHED OG NÅDE
Endnu inden de nyforelskede Ken og Treya Wilber kommer af sted
på bryllupsrejse, får Treya konstateret brystkræft, og deres liv er
forandret for altid i denne gribende kærlighedshistorie fra det levede liv. En smuk og tragisk historie om at få konstateret kræft, om
de tusindvis af spørgsmål, der melder sig, og om, hvordan man kan
leve i visheden om at skulle gå bort. Hvorfor lige mig? Har jeg gjort
noget forkert i mit liv? Kan jeg lægge nogle ting i mit liv om? Skal
jeg vælge at blive behandlet i det etablerede system – og i så fald
hvilken type behandling? Eller skal det være alternativ behandling?
Ukuelighed og nåde er den verdensberømte filosofs bog om hustruen Treyas kræftforløb. Den veksler mellem erindringer, Treyas egne
optegnelser under forløbet, optagede samtaler og Wilbers kommentar og analyser. En klog bog for alle, som gerne vil vide mere
om, hvordan man kan leve med store og smertefulde, livstruende
sygdomme.

ken wilber

UkUelighed og nåde

– spiritUalitet og healing i treya killams liv og død

ken wilber

UkUelighed og nåde
– spiritUalitet og healing i treya killams liv og død

klim

klim

PSYKOLOGI/FILOSOFI Udkommer oktober

