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EN ROMAN OM SKAM OG BORTGEMTE MINDER
FRA EUROPAS SMERTEFULDE HISTORIE

Majgull Axelsson
JEG HEDDER IKKE MIRIAM
Miriam er født som roma og med et andet navn. Sammen med tusindvis af
andre romaer bliver hun af nazisterne sendt til Auschwitz. Men under en
transport skifter hun tøj og identitet med en død jødisk kvinde og bliver til
Miriam. Og som Miriam kommer hun med de hvide busser til efterkrigs
tidens Sverige, hvor romaer også var uønskede. For at overleve fastholder
hun sin jødiske identitet og får en tilværelse som hjemmegående husmor
i en mindre provinsby. Men under den perfekte overflade gemmer der sig
minder om ufattelige rædsler og hemmeligheder, som det bliver stadig
vanskeligere at undertrykke.
Jeg hedder ikke Miriam er en stærk og dybt bevægende roman om rædsel,
skam og det at stå udenfor. Om Europas og mindretallenes smertefulde
historie. Romanen udkom i Sverige i 2014, hvor den fik stor opmærksomhed
og lå på bestsellerlisterne i flere måneder.
Majgull Axelsson har modtaget to af Sveriges fornemste litterære priser,
August Prisen og Moa Martinsson Prisen. Tre af hendes romaner er tidligere
udkommet på dansk.
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STOR ROMAN FRA EN AF USA’S MEST SPÆNDENDE FORFATTERE

Jonathan Lethem
DISSIDENTPARKEN
Dissidentparken er Jonathan Lethems store epos om amerikanske revolu
tionære og aktivister gennem næsten 100 år. I en suverænt struktureret
roman følger vi flere generationer af mennesker fra modkulturen i USA: fra
kommunisterne i 1930’erne over boheme-kulturen i 50’erne og 60’erne helt
frem til Occupy-bevægelsen i de seneste år.
Jonathan Lethem regnes for en af de bedste amerikanske forfattere i sin
generation. Han har i nogle af sine bøger eksperimenteret med stil og form,
men i Dissidentparken behandler han sit store stof i en mere ligetil og let
tilgængelig stil.
Lethem har modtaget to af de største amerikanske priser, National Book
Critics Circle Award og World Fantasy Reward. På dansk er tidligere udkom
met bl.a. Moderløse Brooklyn og Ensomhedens fæstning.

skønlitteratur Udkommer juni

VINDER AF GLASNØGLEN, RIVERTON-PRISEN
OG MAURITS HANSEN-PRISEN 2014!
Gard Sveen
den sidste pilgrim
Norske Gard Sveen debuterede med denne fremragende krimi, der sensa
tionelt vandt både prisen for bedste debut, Maurits Hansen-prisen, prisen
for bedste krimi, Riverton-prisen, og prisen for bedste skandinaviske
krimi, Glasnøglen, sidste år. Sidst en debutant vandt både Glasnøglen og
Riverton-prisen var i 1998, da de gik til Jo Nesbø.
Den sidste pilgrim er første bind i en serie med politimanden Tommy
Bergmann i hovedrollen. Han bliver sat på en gruopvækkende opgave,
da en hjemmehjælper finder Carl Oscar Krogh og hans hund brutalt slag
tede. Krogh kommer fra det finere borgerskab og er en af Norges store
frihedskæmpere, og sære fund på gerningsstedet sender Bergmanns
efterforskning tilbage til nazitidens Berlin. Jagten på morderen bliver et
kapløb mod tiden, da nogen hastigt forsøger at slette sporere foran og
bag Bergmanns arbejde.

krimi Udkommer marts

ANDET BIND I SERIEN OM EDVARD MATRE,
FRA RIVERTON-PRISVINDER CHRIS TVEDT
Chris Tvedt & Elisabeth Guldbrandsen
Den blinde gud
Chris Tvedt har skrevet dette andet bind om politimanden Edvard Matre
sammen med sin kone Elisabeth Gulbrandsen. Tvedt har tidligere vun
det Rivertonprisen for Norges bedste krimi.
Et usædvanligt brutalt, væbnet røveri i Bergen er endt med et drab. Og
noget tyder på, at en ansat ved pengeoptællingscentralen har hjulpet
til. Sporene peger mod en gruppe ekstremt voldelige højreekstremister,
men til kriminalefterforsker Edvard Matres store frustration får han en
direkte ordre fra Politiets Efterretningstjeneste om at droppe sagen.
Matre vil helst gribe banden straks for at hindre flere røverier eller mord,
men Efterretningstjenesten vil overvåge medlemmerne for at se, hvor
langt ind i ekstremistiske terroraktioner de er involveret.
Store moralske dilemmaer tårner sig op for Matre, men han er uorto
doks og dårlig til at adlyde ordre. Han beder sin førstemand Tommy om
at gå under jorden og infiltrere miljøet ...

krimi Udkommer februar

Ny harry bosch-krimi fra en af usa’s sværvægtere
Michael Connelly
den sorte boks
Den sorte boks er Michael Connellys femogtyvende bog om LAPD-strømeren
Harry (Hieronymus) Bosch, der er kendt og elsket over hele verden.
Den sorte boks er det redskab, de bruger mest i Harrys afdeling for at kunne
opklare de uafsluttede sager. Boksen indeholder de samlede sagsakter på
hver eneste sag, og Bosch har vist sig som en mester i at bruge disse gamle
oplysninger.
I Den sorte boks arbejder Bosch med en tyve år gammel sag om en dansk
kvinde, som han selv fandt dræbt i forbindelse med de voldsomme optøjer,
der brød løs i gaderne i L.A. efter offentliggørelsen af politiets brutale gen
nembankning af en sort mand, Rodney King. Den sorte boks i denne sag
indeholder kun et enkelt patronhylster, men det er affyret fra en revolver, en
gammel Beretta, der viser sig at have sin helt egen mystiske historie.

krimi Udkommer april

Kjell Erikssons bedste kriminalroman hidtil
Kjell Eriksson
DEN HÅND der skælver
En novemberdag i 1993 forlader en socialdemokratisk politiker et møde i
Uppsala og forsvinder. Men familie, kolleger og politi kommer ingen vegne i
opklaringen af sagen. Mange år senere genkender en bekendt politikeren i
menneskemylderet i Bangladore.
I Uppsala hører kriminalinspektør Ann Lindells kollega Berglund, som ligger
nyopereret på sygehuset, at politikeren er blevet set. Han tænker over den
gamle udredning og får det indfald at tjekke en gammel sag om et sam
tidigt, uopklaret mord på en gammel mand. Herfra ruller sagen, hvor Ann
Lindell står med den makabre opklaring, der viser sig at have forbindelse til
den forsvundne politiker.
Kjell Eriksson er nu tilbage med endnu en Ann Lindell-krimi. Den hånd der
skælver er af de svenske anmeldere blevet udråbt til Erikssons bedste.

KLIM
KJELL ERIKSSON

den hånd
der skælver

DEN DER RYSTER
PÅ HÅNDEN
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LUIS SUÁREZ FORTÆLLER OM ET PASSIONERET LIV MED FOdBOLD –
OG ÆRLIGT OM SKANDALER MED BID OG RACISMEANKLAGER

Luis Suárez
Over stregen - min egen historie
Luis Suárez er en af dette årtis største og mest passionerede fodbold
spillere. Det har ikke kun præget hans spil, men også været årsag til en
række skandaler på banen. I bogen her fortæller han for første gang om sit
dybt lidenskabelige forhold til sporten, og om hvordan det prægede hans
fattige barndom i Uruguay og forholdet til hans livs kærlighed, Sofia. Fra at
være teenagekærester under trange kår flyttede de til en ny tilværelse i
Europa, hvor Suarez har spillet i flere af de helt store klubber.
Bogen er skrevet under og efter sommerens VM, hvor Suárez var hoved
person i turneringens mest skandaløse hændelse, da han bed en anden
spiller på banen – og dette for tredje gang i sin karriere. Suárez fortæller
åbenhjertigt om skammen og om erkendelsen af, hvad der skete, og hvor
dan han må arbejde dybt med sig selv for at kunne genvinde respekten.
Ligesom han ikke undviger dette sorte kapitel i sin karriere, fortæller han
også ærligt og detaljeret om de racismeanklager, der har været rettet i mod
ham. Og han fortæller om glæden ved sin tid i Liverpool, men også entu
siasmen ved skiftet til Barcelona, hvortil han blev handlet som den tredje
dyreste spiller i fodboldhistorien.

faglitteratur Udkommer maj

LØGSTRUPS TREDJE HOVEDVÆRK
K.E. Løgstrup
Skabelse og tilintetgørelse –
Religionsfilosofiske betragtninger
Ved siden af Den etiske fordring og Opgør med Kierkegaard, som allerede
er udkommet i Løgstrup Biblioteket, må Skabelse og tilintetgørelse tildeles
titlen som det tredje hovedværk. Oprindeligt indgik det som et af de fire
bind ’Metafysik’, hvoraf Løgstrup kun selv nåede at udgive to før sin død i
1981. De sidste to bind blev sammensat og udgivet af hans elever i årene
efter hans pludselige død. En af disse har nu begået et efterskrift til denne
nye udgave, nemlig tidligere domprovst Ole Jensen, forfatter til bestselle
ren Historien om K.E. Løgstrup.
Bogen udgives sammen med en ’ledsager’ og introduktion til hovedværket
skrevet af en anden af Løgstrups elever, professor Svend Andersen.

faglitteratur Udkommer april

tre små skrifter fra aristoteles
Aristoteles
Om sansning, bevægelse, liv og død
– tre naturfilosofiske skrifter
Aristoteles og Platon er uden tvivl antikkens to største filosoffer. Men tradi
tionelt er Aristoteles’ værker ikke blevet anset for lige så fine og højtraven
de som Platons, fordi Aristoteles interesserer sig for det mere jordnære og
empiriske. Der er imidlertid mange grunde til, at netop de biologiske skrifter
skulle påkalde sig interesse. De lægger sig bl.a. fint op ad det mest betyd
ningsfulde værk af Aristoteles: Metafysikken. Dertil kommer, at der blandt
flere moderne filosoffer, fx Hilary Putnam og Martha Nussbaum, igen er
opstået en stærk interesse for Aristoteles’ biologiske værker. Interessen går
på trangen til at ville forklare alting ved hjælp af materielle årsagsforklarin
ger, men også på disse forklaringers utilstrækkelighed i sig selv.
I skrifterne interesserer Aristoteles sig således for spørgsmålet bag de mere
fundamentale spørgsmål, nemlig spørgsmålet: Hvorfor? Vi ser forskellige
dyr bevæge sig rundt på vidt forskellig måde, og vi spørger os selv: Hvorfor
gør dyr det, de nu engang gør? Er der andre mulige forklaringer end, at det
kun er betinget af instinkter? Aristoteles mener, at det er der.

faglitteratur Udkommer april

ET NYT BUD PÅ FORSTÅELSE AF
FORHOLDET MELLEM VIDENSKAB OG RELIGION
Ken Wilber
VIDENSKAB OG RELIGION
– FORENINGEN AF ÅND OG FORNUFT
Forholdet mellem videnskab og religion handler om magten til at definere
mening og sandhed for mennesker. Og denne magtkamp er ikke ny, den
har foldet sig ud gennem de sidste par tusinde år, hvor først religion og
dernæst videnskab har haft førertrøjen på og ment sig i sin ret til at defi
nere, hvad der er sandhed og sand mening – hvad vi har lov til at tænke og
mene, og hvordan vi skal indrette de samfund, vi lever i.
Men behøver det være sådan? Kan videnskab og religion ikke komme på
talefod og berige hinanden med det bedste fra de to lejre? Det mener Ken
Wilber, at de kan, og han giver i denne bog et meget tankevækkende og
åbent bud på, hvad der skal til.
Ken Wilbers bøger er oversat til mere end 30 sprog. Hans ’integrale’ tilgang
anvendes bredt som grundlag for at tænke i kompleksitet og helhed inden
for psykologi, uddannelse, kunst, medicin, business, økologi, bæredygtig
hed og spiritualitet.

faglitteratur Udkommer marts

Sådan får du styr på dine spisevaner
med sund fornuft
Inge Vinding
VÆGT I BALANCE
– BRYD DIT TANKEMØNSTER OG NÅ DINE MÅL
Psykolog og kogebogsforfatter Inge Vinding har skrevet en klog bog om,
hvordan vi opnår – og fastholder! – sunde spisevaner. Hun gør op med tidens
mange radikale og modeprægede slankekure og livsstilsændringer, fra LCHF
og Atkinson til fastekure og raw food. Dét, der skal til, for at vi får et afslap
pet og sundt forhold til mad, er viden og indsigt i vores vaner. Det gælder om
balance, og vi undgår at falde i, når vi styrer efter mottoet, alt er tilladt – med
måde.
For det første er det guld værd at forstå, at afbalanceret vægt ikke handler
om komplicerede og restriktive spisevaner, men om hvor meget energi, der
kommer indenbords, og hvor meget vi forbrænder af den igen. For det andet
handler fastholdelsen af vægten om, at vi skal undgå restriktive regler, der
går stik imod, hvordan vi plejer at leve. Vi skal til gengæld forstå vores mest
uhensigtsmæssige vaner, så vi kan få lavet om på dem, mens vi skal slutte
fred med andre. Gennem et selvhjælpsprogram viser bogen os, hvordan vi
opnår dette. Og så er vejen klar til en sund livsstil med et afslappet forhold til
mad og vægt!
Bogen er en videreudvikling af den metode, som Inge Vinding udgav i bogen
Vægt i balance - tag magten over dine spisevaner.
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Bøger at se lidt længere frem til
I efteråret 2015 UDKOMMER BLANDT ANDET
MÆND UDEN KVINDER

Haruki Murakami
Haruki Murakamis nye noveller udkom i Japan sidste år. Nu udgives de i Mette Holms danske
oversættelse, inden den engelske udgivelse i 2016.

Udkommer august

MUSEERNES DANMARKSHISTORIE

Martin Jensen
Forfatteren Martin Jensen tager os med rundt til nogle af de mest forunderlige genstande, der
findes på landets museer. Gennem dem fortæller han Danmarks-historien på en ny måde.

Udkommer oktober

DIAGNOSER

Svend Brinkmann & Anders Petersen (red.)
Psykologen Svend Brinkmann og sociologen Anders Petersen stiller sammen med en række
forfattere skarpt på, hvad vor tids boom i diagnoser handler om.

Udkommer oktober

AT LEVE

Yu Hua
For første gang udkommer den prisvindende kinesiske forfatter Yu Hua på dansk. Romanen
blev oprindeligt forbudt i hans hjemland, men Yu Hua regnes nu for en af de mest indflydel
sesrige forfattere i landet.

Udkommer november

