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SKØNLITTERATUR

INTENS ERINDRINGSPERLE
AF ROCKPOETEN PATTI SMITH
Patti Smith
DRØMMESPINDERI

96 sider – 149 kr. (Vejl.)
Indb. med smudsomslag – Illustreret

Udkommer den 17. august
Normalrabat 40%
Rejserabat ved 2-5 stk + 2% – fra 6 stk + 5%.
Forfatteren og rockpoeten Patti Smith vandt
i 2010 den prestigefyldte National Book Award
for Just Kids, som har gået sin sejrsgang verden
over og er blevet betegnet som et mesterværk
inden for sin genre.
Drømmespinderi er en intens lille perle af en erindringsbog. Med glimt tilbage til
barndommens mystiske og magiske verden – og til den tidlige ungdoms uskyld
og usikkerheder. Bogen rummer essensen af, hvad Patti Smith kan som poet og
skribent: give ord til det forlængst glemte, indfange det flygtigste tankespind og
fremmane hjertegribende scenerier. Virkelige og
drømmeriske, egenartede og universelle.
Bogens engelske titel Woolgathering betyder ordret:
at samle uld. Men det betyder også at spinde
drømme, og teksten leger bogen igennem med
begge betydninger af ordet ‘drømmespinderi’.
Oversættelse:
Charlotte Kornerup
Originaltitel:
WOOLGATHERING
Skønlitteratur
Varegruppe 592
Isbn: 8771291483

Nye titler efterår 2012
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HELENE URIS NYE
LÆNGEVENTEDE ROMAN
Helene Uri
KÆLLINGER

ca. 400 sider – ca. 299 kr. (Vejl.)
Hæftet med flapper
Udkommer maj 2013
Normalrabat 40%
Rejserabat ved 2-5 stk + 2% – fra 6 stk + 5%.
Frøydis, Celeste, Ella og Jenna mødes på et aftenskolekursus. De opdager hurtigt,
at de alle fire på hver sin måde har fået nok af mænd, der bruger kvinder som
dørmåtter. Nu vil de gøre noget ved det, og de beslutter at hjælpe hinanden med at
komme deres mandlige plageånder til livs, også selvom de må bruge ufine midler og
handle som en flok rigtige kællinger …
Kællinger er den populære norske forfatters længeventede roman efter de
anmelderroste bestsellere De bedste af os og Honningtunger. Helene Uris romaner
er solgt til 14 forskellige lande, og i sit hjemland Norge er hun en af de allerbedst
sælgende forfattere.
“Helene Uri skriver rigtige kvalitetsbøger, og jeg anbefaler dem
til alle, der har en veninde og meget gerne vil beholde hende!”
Sissel-Jo Gazan, Femina
Filmrettighederne til bogen er købt af
produktionsselskabet 4 1/2.
Oversættelse:
Charlotte Kornerup
Originaltitel:
KJERRINGER
Skønlitteratur
Varegruppe 592
Isbn: 8771290653
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EN STOR FORTÆLLER
Patricio Pron
MINE FÆDRES SPØGELSE
KRAVLER I REGNEN

ca. 250 sider – 299 kr. (Vejl.) Hæftet med flapper
Udkommer maj 2013
Normalrabat 40%
Rejserabat ved 2-5 stk + 2% – fra 6 stk + 5%.
Patricio Pron blevet udråbt til at være en af de allerbedste nye spansksprogede
forfattere. Som Robert Bollaño blander Pron i denne roman den personlige historie
med den blodige og voldsomme sydamerikanske historie. Resulatet er i Prons
hænder en meget tilgængelig og uhyggeligt spændende fortælling om at få en
fortid, som man ikke troede vedkom en, på meget tæt hold.
En ung journalist må forlade sit liv i Tyskland og tage hjem til Argentina, da
hans far bliver syg. Hjemme kommer han på sporet af farens fortid som aktiv i
modstandsbevægelsen under Argentinas brutale diktatur i halvfjerdserne. Han finder
ud af ting om sin far, som han aldrig har kendt til. Hvem er for eksempel den kvinde,
der hele tiden dukker op i hans breve, og har han noget med det bestialske mord at
gøre, som han har gemt avisartikler og andre dokumenter om?

Oversættelse:
Rigmor Kappel Schmidt
Originaltitel:
EL ESPIRITU DE MIS PADRES
SIGUE ...
Skønlitteratur
Varegruppe 592
Isbn: 8779559578

Nye titler efterår 2012
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BOOKERNOMINERET ENGELSK ROMAN
OM DET GRUMSEDE OG KYNISKE MOSKVA
A.D. Miller
VINTERGÆKKER

ca. 300 sider – 299 kr. (Vejl.) Indb. med smuds
Udkommer marts 2013
Normalrabat 40%
Rejserabat ved 2-5 stk + 2% – fra 6 stk + 5%.
Vintergækker. Det kalder russerne de mange
lig, der kommer til syne, når vinterens
tunge snedække smelter væk. De fleste er
drukkenbolte og hjemløse, men ikke få er mordofre, gemt i snedriverne af deres
morder. Nick er en advokat i overhalingsbanen, og han har en tilståelse, som han vil
fortælle os. Da han arbejdede i Moskva blev han forført af den smukke og gådefulde
Masha, som viste ham vej gennem byens natklubber, de intime dachas og den
udbredte korruption. I samme øjeblik han faldt for Masha, vidtste han, at han ville
miste sig selv og at hun var farlig, men livet i Moskva var vanedannede, og det var
for nemt at begrave hemmeligheder i vinterens sne …
Engelske A.D. Miller har arbejdet som korrespondent i Moskva, og Vintergækker
er hans første roman. Bogen blev stormende modtaget i England, hvor den blev
shortlistet til Booker-prisen og fortsat er den titel fra listen, der er blevet solgt i størst
antal. Bogen er solgt til 28 lande.
”Vintergækker angriber alle dine sanser
med sin kraft og uhygge. Og den
efterlader dog målløs og ’hooked’.”
The Telegraphmønstre.
Oversættelse:
Ninna Brenøe
Originaltitel:
VINTERGÆKKER
Skønlitteratur
Varegruppe 592
Isbn: 8771291667
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EN ROMAN OM HITLER
Hans Keilson
MODSTANDERENS DØD

ca. 230 sider – ca. 249 kr. (Vejl.) Hæftet med flapper
Udkommer april 2013
Normalrabat 40%
Rejserabat ved 2-5 stk + 2% – fra 6 stk + 5%.
Modstanderens død handler om en ung jødisk mands skræblandede fascination af
en navnløs ’modstander’, som han ser vokse sig stadig mere magtfuld i 1930’ernes
Tyskland. Det er en skræmmende historie, ikke alene i sin afdækning af den
voksende trussel fra Hitler og den politik, han står for, men også i den unde jødiske
mands fortvivlede forsøg på at finde mening og logik i noget så massivt meningsløst.
Hans Keilson var en tysk-jødisk forfatter, der flygtede fra Tyskland til Holland i
1936, hvor han arbejdede for den hollandske modstandsbevægelse. Han skrev
Modstanderens død i disse år og gravede manuskriptet ned i en have. Romanen
udkom første gang sidst i 50’erne uden den store opmærksomhed, Men i 2010
udkom både denne og Komedie i mol (Klim 2012) i USA og begge vakte voldsom
opmærksomhed.
New York Times skrev bl.a.: ”Hans Keilson er et geni. Læs ham og sæt ham, som jeg
har gjort, på listen over verdens største forfattere.”

Oversættelse:
Hans-Jørgen Birkmose
Originaltitel:
DER TOD DES
WIDERSACHERS
Skønlitteratur
Varegruppe 592
Isbn: 8771290606

Nye titler efterår 2012
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STOR VARM OG HUMORISTISK ROMAN
AF FORFATTEREN TIL EMPIRE FALLS
Richard Russo
HVEM ER FULDKOMMEN?

ca. 600 sider – ca. 349 kr. (Vejl.) Hæftet med flapper
Udkommer marts 2013
Normalrabat 40%
Rejserabat ved 2-5 stk + 2% – fra 6 stk + 5%.
Richard Russo har fået et stort publikum i
Danmark takket være den Pulitzerprisvindende
murstensroman Empire Falls og den satiriske
Åndernes rige. I Hvem er fuldkommen? er
rammen igen den amerikanske provinsby, som
Russo beskriver bedre end nogen anden nutidig
amerikansk forfatter.
Hovedpersonen, Sully, er 60 år, har dårligt knæ, er skilt fra konen, har konstante
småskærmydsler kørende med sin elskerindes mand og med sin arbedsgiver og
færdes hjemmevant på lillebyens værsthuse.
Sully er ingen helt, han er ikke ung, han er ikke tiltrækkende, men han har et varmt
hjerte, en kvik og morsom replik og en stor ukuelighed – hvilket også er nødvendigt,
da han har helt usædvanlige evner for at rende sig stavere i livet. En stor, varm og
humoristisk roman om det tankevækkende ved livets banale og trivielle sider.
Romanen blev filmatiseret i 1994 med Paul Newman i rollen som Sully, og den er
siden blevet en filmklassiker.
Oversættelse:
Mogens Wenzel
Andreasen
Originaltitel:
NOBODY’S FOOL
Skønlitteratur
Varegruppe 592
Isbn: 8771291776
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MAGISK REALISME
I SIN HELT EGEN VERSION
Alexi Zentner
TOUCH

ca. 256 sider – ca. 285 kr. (Vejl.) Hæftet med flapper
Udkommer januar 2013
Normalrabat 40%
Rejserabat ved 2-5 stk + 2% – fra 6 stk + 5%.
Touch er Alexi Zentners romandebut og hans
internationale gennembrud. Boger er siden den
udkom i 2011 solgt til 14 lande. Da den udkom i
USA og Canada blev den af anmelderne hyldet
som en usædvanlig og meget lovende debut og
shortlisted til en række litterære priser.
Bogens fortæller, præsten Stehpen, vender med
sin familie hjem til barndomsbyen, en fordums
driftig skovhuggerby, hvor hans mor ligger for
døden. Tredive år tidligere mistede han sin far og
søster på grusomste vis til vinterens isnende
greb. Romanen er en familiesaga, men af en
ganske særlig, forførende støbning. Den blander
myte og realitet, historieskrivning og skrøner.
Den er let som et flygtigt og poetisk drømmedis,
men bygget over den mest brutale virkelighed.
Isen og kulden og det barske skovhuggerliv
overskygges af mystikken, magien og væsnerne,
der lurer i skovenes
dyb. Magisk
Oversættelse:
realisme i sin helt
Ninna Brenøe
egen version.
Originaltitel:
TOUCH
Skønlitteratur
Varegruppe 592
Isbn: 8771291834

Nye titler efterår 2012
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KLASSISK ENGELSK HOVEDVÆRK
Charles Dickens
Oliver Twist

ca. 400 sider – ca. 299 kr. (Vejl.) Hæftet med flapper
Udkommer januar 2013
Normalrabat 40%
Rejserabat ved 2-5 stk + 2% – fra 6 stk + 5%.
Oliver Twist er en af engelsk litteraturs absolut
mest berømte værker. Den er en letlæst og
medrivende tåreperser om den forældreløse
lille dreng Olivers grumme skæbne i Londons
underverden af ludere og lommetyve. Men den
er samtidig et rasende sarkastisk opgør med det
herskende samfundssyn i 1800-tallets England,
hvor en ny og særdeles kynisk sociallov netop
var blevet indført. Man kan roligt (i hvert fald
rent litterært) datere velfærdsstatens fødsel til
udgivelsen af denne bog.
Ved siden den gode Oliver og den onde leder af lommetyvebanden Fagin møder vi
et hav af farverige bipersoner, som både vækker latter og tårer, og det er gennem
alle disse menneskeskildringer Dickens roman først og fremmest lever.

Oversættelse:
Hans-Jørgen Birkmose
Originaltitel:
OLIVER TWIST
Skønlitteratur
Varegruppe 592
Isbn: 8779559295
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BIOGRAFIER &
ERINDRINGER

Nye titler efterår 2012
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SELVBIOGRAFI FRA SKANDALEOMBRUST
POPKULTURFÆNOMEN
Courtney Love
Love

ca. 450 sider – ca. 299 kr. (Vejl.)
Indb. med smudsomslag
Illustreret
Udkommer april 2013
Normalrabat 40%
Rejserabat ved 2-5 stk + 2% –
fra 6 stk + 5%.
Det provokerende rockikon og
popkulturfænomen Courtney
Love, som musikmagasinet Rolling Stone har kaldt ”den mest kontroversielle kvinde i
rockhistorien”, har nu skrevet sin selvbiografi. En brutalt ærlig bag-scenen-beretning,
som især har vakt opmærksomhed på grund af hendes kaotiske tid med Nirvanas
Kurt Cobain, et forhold, der endte brat med hans tragiske selvmord. Men Courtney
Love fortæller også om sin barndom i hippiekulturen, om sin tid som junkie og om
karrieren som rockmusiker med bandet Hole. En god del er viet hendes oplevelser i
modebranchen og beretninger fra hendes farverige og skandaleombruste liv i den
amerikanske celebritykultur.
Courtney Love har altid underholdt og chokeret, og af samme grund har hun fyldt
godt i dameblade os sladdermagasiner, men i denne bog går hun et spadestik dybere
og blotlægger både sin sjæl og sine indsigter i kernen af den moderne rockkultur.

Oversættelse:
Jacob Brønnum
Originaltitel:
UNTITLED
Biografier og erindringer
Varegruppe 603
Isbn: 8771291544
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KRIMI &
SPÆNDING

SÅ ER REBUS TILBAGE!

DET SAMME ER HANS FORFATTER DER BLIVER
HOVEDNAVN PÅ HORSENS KRIMIMESSE 2013
Ian Rankin
EN ANDEN MANDS GRAV
ca. 430 sider – ca. 299 kr. (Vejl.)
Hæftet med flapper
Udkommer marts 2013

Normalrabat 40%
Rejserabat ved 2-5 stk + 2% – fra 6 stk + 5%.
25 år efter at John Rebus dukkede op på scenen, og 5 år efter han lod sig pensionere,
vender han nu tilbage! Siden Edinburgh-kommissæren blev introduceret i 1987, er
serien om ham oversat til 30 sprog sprog og blevet internationale bestsellers. Da Ian
Rankin ’pensionerede’ Rebus, sagde han, at kommisssæren aldrig ville forsvinde, og
for nylig udtalte han så: “Jeg har uafsluttede mellemværender med Rebus, og jeg
vidste, at jeg nu havde en historie, som bare passede perfekt til ham.”
Rebus er ikke blevet mildere med årene. Han er stadigvæk lige stædig og
anarkistisk, og nu på sin retrætepost i ‘Cold Cases’ bliver han genstand for en intern
undersøgelse, ledet af Malcolm Fox – der blev introduceret i bøgerne En intern affære
og Fortidens døde. Rebus er kommet i besiddelse af en viden, der kan smadre hans
gamle kollega Siobhan Clarkes karriere, og han har igen den gamle gangsterboss Big
Ger Cafferty på nakken. Men det eneste han vil, er at finde frem til sandheden om en
række kvinders forsvinden gennem de sidste 10 år. Problemet er bare, at det er der
ingen andre, der vil – og da slet ikke blandt hans kolleger.
“Fænomenalt! Jeg har skrevet det før, men bliver
nødt til det igen: Ian Rankin skriver simpelthen
nogle af de mest vedkommende, spændende
og velskrevne kriminalromaner i dag.
Fremragende og fascinerende krimier.”
Bo Tao Michaëlis, Politiken
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Oversættelse:
Søren K. Barsøe
Originaltitel:
STANDING IN ANOTHER
MANS GRAVE
Krimi og spænding
Varegruppe 596
Isbn: 8771291773

ISNENDE SVENSK NEO-HORROR
Stefan Spjut
STALLO

ca. 400 sider – ca. 299 kr. (Vejl.)
Hæftet med flapper
Udkommer marts 2013
Normalrabat 40%
Rejserabat ved 2-5 stk + 2% – fra
6 stk + 5%.
Stallo er i samisk mytologi betegnelsen for troldevæsener, der ubesværet kan
skifte skikkelse fra kæmpegestalter til små indtagende lodne væsner. De beskrives
indimellem som menneskelignende djævle, der spiser børn.
I 1977 tager en naturfotograf et sælsomt luftfoto af en bjørn der løber
gennem landskabet i Lapland. På ryggen af den sidder der en hujende lodden,
menneskelignende skikkelse. Få måneder senere forsvinder en dreng sporløst fra en
feriehytte dybt inde i Dalarna. Hans mor hævder fortvivlet, at han er blevet bortført
af en kæmpe. Drengen bliver aldrig fundet. I 2004 får den unge hjemmehjælper
Susso Hörnell i Kiruna en henvendelse på sin kryptozoologiske hjemmeside fra en
kvinde, der to gange har set et lille behåret menneskelignende væsen stirre ind på
hende gennem stuevinduet. Kort efter forsvinder hendes femårige barnebarn.
Susso pakker søsterens gamle bil og kører mod Jokkmokk, hvor drengen sidst er
set. Hun er nærmest besat af trolde, ligesom sin morfar – naturfotografen der tog
bjørnebilledet.
Den svenske forfatter Stefan Spjut sammenlignes med en ung Stephen King, og
med denne roman har han for alvor fået sit internationale gennembrud. Bogen blev
allerede inden den udkom solgt til en række lande.
Oversættelse:
Jacob Jonia
Originaltitel:
STALLO
Krimi og spænding
Varegruppe 596
Isbn: 8771291780

Nye titler efterår 2012
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NY KRIMI FRA PRISVINDENDE
NORSK FORFATTER
Chris Tvedt
AF JORD ER DU KOMMET
ca. 375 sider – ca. 299 kr. (Vejl.)
Hæftet med flapper
Udkommer februar 2013

Normalrabat 40%
Rejserabat ved 2-5 stk + 2% – fra 6 stk + 5%.
Chris Tvedt fik tildelt den fornemme
Rivertonpris for sin roman Dødens cirkel,
der udkom på dansk i 2012. Han besøger
krimimessen i Horsens i 2013 i forbindelse med
udgivelsen af sin nye roman.
I det østlige, uvejsomme Norge er en gammel
mand henrettet, men krimiefterforskeren
Edvard Matre og kollegerne kommer ingen
vegne med efterforskningen. Edvard Matre
tages derfor af sagen og sendes til Bergen,
hans barndoms by, fordi to unge piger er blevet ofre for den samme gerningsmand,
måske en seriemorder. Igen er der ingen spor, og presset stiger på politiet.
Samtidig tvinges myndighederne i Oslo til at åbne en massegrav med patienter fra
et statshospital, Gaustad Sygehus, og dna-teste dem for at finde ud af, hvem de er.
Matre erfarer, at hans mor er blandt de opgravede. Men begge hans forældre blev
dræbt i en trafikulykke, da han var dreng, og de blev
begravet sammen i Bergen. Pludselig ved Edvard
Matre hverken, hvordan han skal komme videre med
Oversættelse:
sit arbejde, eller hvem han selv er.
Lena Krogh Bertram
Originaltitel:
AV JORD ER DU KOMMET
Krimi og spænding
Varegruppe 596
Isbn: 8771291797
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FJERDE BIND I MARTIN JENSENS
ANMELDERROSTE VIKINGESERIE
Martin Jensen
DEN TREDJE MØNT

ca. 250 sider – ca. 349 kr. (Vejl.)
Hæftet med flapper
Mp3-lydbog 199 kr. (Vejl.)
Udkommer som bog og Mp3 oktober 2012
Normalrabat 40%
Rejserabat ved 2-5 stk + 2% – fra 6 stk + 5%.
Dette er fjerde bind i den anmelderroste serie om
Winston, Halfdan og Alfilda. Serien er nu solgt til USA,
England, Brasilien og Tjekkiet. Tidligere er udkommet
Kongens Mænd, Edbryder og En bondes ord.
Kong Knuds bror, Harald er død, og Knud må sejle til Danmark for at sikre sin
kongemagt dér. Mere end nogensinde før har han brug for mænd, han kan stole på.
Han beordrer sine snushunde Winston og Halfdan til at drage til jarl Odda i Deerhust,
hvis nogle af de andre stormænd skulle få for sig, at de kan erobre kongetitlen over
England i kongens fravær. Knud mener selv, han kan stole fuldt og helt på Odda.
Halfdan bryder sig ikke om opgaven. Er der en mand,
han hader af hele sit hjerte, er det Odda, forræderen,
der svigtede sin egen konge og gik over til Knud.
Og det bliver værre endnu for Halfdan. Da der bliver
begået et mord på Oddas gård, må han alene påtage
sig opklaringen af det, da Winston og Alfilda er travlt
beskæftiget med en anden vigtig opgave for Odda.
“En snurrigt og velfortalt
historie fra 1100-tallets
England.”
Mette Winge, Politiken

Nye titler efterår 2012

Krimi og spænding
Varegruppe 596
Isbn: 8771290721
Isbn: MP3 8771290738
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PRISVINDENDE TYSK KRIMIDUO
KLAR MED NY ROMAN
Richard Birkefeld og Göran
Hachmeister
DET TYSKE MESTERSKAB
ca. 400 sider – ca. 299 kr. (Vejl.)
Hæftet med flapper
Udkommer februar 2013

Normalrabat 40%
Rejserabat ved 2-5 stk + 2% – fra 6 stk + 5%.
Efter 2011’ store krimioverraskelse om de sidste
dage i Berlin under anden verdenskrig, Den
der bliver tilbage har ret, er den tyske krimiduo
nu klar med deres næste roman. Forfatterne,
som har fået Tysklands to største krimipriser,
kommer til Horsens Krimimesse 2013.
Weimarrepublikken Tyskland i april 1926. Der er linet op til det første løb om det
tyske mesterskab for motorcykler. De to favoritter har kørt mod hinanden masser
af gange og stammer begge fra München, hvad de af vidt forskellige grunde prøver
at skjule. Arno Lamprecht drukner mindet om sin dræbte kones afhuggede hoved
og politiets mistænkelige optræden med alkohol, og Falk von Dronte gemmer sig i
armene på den ekstravagante Thea von Bock. Han vil nødig tænke på sin tid i det
nazistiske Frikorps, hvor han dræbte en mand.
Midt i den teknikbegejstring, som hele verden deler, og som sender 100.000
af tyskere til motorløb, arbejder både nazister og politi sig frem mod de to
kombattanter.
Oversættelse:
Jesper Høy Hansen
Originaltitel:
DEUTSCHE MEISTERSCHAFT
Krimi og spænding
Varegruppe 596
Isbn: 8771291803
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FORFATTER OG GLOBETROTTER KLAR
MED NY INTERNATIONAL THRILLER
Lars Ørlund
BLACK JACK

ca. 550 sider – ca. 349 kr. (Vejl.) Hæftet med flapper
Udkommer marts 2013
Normalrabat 40%
Rejserabat ved 2-5 stk + 2% – fra 6 stk + 5%.
Lars Ørlund har skrevet en ny mursten af en
international thriller efter succesen med Kapring
over Kairo, der udkom i 2010.
I England har en hemmelig gruppe – der består af
højtstående politikere og rige forretningsfolk fra
hele verden foruden vicechefen for den britiske hemmelige tjeneste, MI6 – besluttet
sig for at gøre noget ved den kommende overbefolkning i verden. Bio-forskning har
vist, at bestemte svampesporer kan nedsætte fertiliteten voldsomt både hos mænd
og kvinder. Så sporene skal produceres i stor skala. Og planen er, at inficeret korn til
sultende, nødlidende flygtninge og borgerkrigsofre skal deles ud via katastrofe- og
nødhjælp fra FN, Røde Kors osv. I første omgang i Afrika. En mellemleder i MI6
kommer ved en fejltagelse på sporet af planerne i en efterforskning af et mystisk
dødsfald, og snart er han og hans gruppe i permanent livsfare, lige meget hvor de
opholder sig i verden.

Krimi og spænding
Varegruppe 596
Isbn: 8771291803

Nye titler efterår 2012
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BEDSTE AMERIKANSKE KRIMI 2011
Tom Franklin
PUKKELRYG PUKKELRYG
ca. 280 sider – ca. 299 kr. (Vejl.)
Hæftet med flapper
Udkommer maj 2013

Normalrabat 40%
Rejserabat ved 2-5 stk + 2% – fra 6 stk + 5%.
Tom Franklin er født og opvokset i sydstaterne. Han har udgivet fire anmelderroste
og prisbelønnede bøger, og Pukkelryg Pukkelryg er den første, der udkommer på
dansk. Bogen modtog USA’s fornemste krimipris, The Gold Dagger Award, for bedste
amerikanske krimi i 2011.
Amos Mississippi er en stille by, hvor Silas Jones er alene om at håndhæve loven.
Sidst der skete noget opsigtsvækkende var for næsten tyve år siden, da en
teenagepige forsvandt efter en biograftur med Silas’ barndomsven, den sorte dreng,
Larry Ott. Der var ingen beviser for, at Larry var skyldig i noget, men alle i byen har
undgået ham lige siden – også Silas. Og nu brydes freden igen, da nogen forsøger
at myrde den socialt udstødte Larry, endnu en ung kvinde forsvinder, og egnens
narkohandler findes dræbt.
Pukkelryg Pukkelryg er en fremragende spændingsroman, som samtidig dirrer af
truende sydstatsstemninger i sin beskrivelse af den skjulte hemmelighed i de to
hovedpersoners liv.

Oversættelse:
Søren K. Barsøe
Originaltitel: CROOKED
LETTER CROOKED LETTER
Krimi og spænding
Varegruppe 596
Isbn: 8771291810
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NU INTRODUCERES C.J. BOX’S
SERIE MED JOE PICKETT PÅ DANSK
C.J. Box
EN KOLD VIND

ca. 340 sider – ca. 299 kr. (Vejl.)
Hæftet med flapper
Udkommer maj 2013
Normalrabat 40%
Rejserabat ved 2-5 stk + 2% – fra 6 stk + 5%.
Danske læsere kender C.J. Box fra de
enkeltstående spændingsbøger Blue Heaven
og Helt ud – og lidt længere. Men ved siden
af disse har Box faktisk skrevet 11 bøger med
vildtbetjenten Joe Pickett som hovedperson,
og vi har valgt en introducere denne serie på
dansk med den sidst udgivne, En kold vind.
Da rigmanden Earl Alden bliver fundet dræbt, surret fast til vingen på den vindmølle,
han er ved at opføre, bliver hans kone, Missy, arresteret. Uheldigvis for Joe Pickett er
Missy hans svigermor – som han ikke kan døje! Så Joe ved ikke, hvad han skal gøre,
især da de første spor i sagen entydigt peger mod hende. Men efterhånden sker
der ting, som undrer Joe, og han går ind i sagen. På den ene side står den offentlige
anklager og sheriffen og på den anden Joes kone, og samtidig begynder nogle
mennesker med store økonomiske interesser at røre på sig. Så uanset hvilken vej, Joe
vælger at gå, så er det ind i et minefelt.

Oversættelse:
Ib Poulsen
Originaltitel:
COLD WIND
Krimi og spænding
Varegruppe 596
Isbn:8771290790

Nye titler efterår 2012
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FILOSOFI
K.E. Løgstrup
OPGØR MED
KIERKEGAARD

ca. 270 sider – ca. 269 kr. (Vejl.)
Hæftet med flapper
Udkommer efterår 2013
Normalrabat 35%
Rejserabat ved 2-5 stk + 2% –
fra 6 stk + 5%.
I denne bog ‘mødes’ to af de største danske filosoffer og teologer: K.E. Løgstrup og
Søren Kierkegaard. Kierkegaard havde stor indflydelse på Løgstrup – men det endte
i et opgør. Kierkegaards kristendom er nemlig livsfornægtende, mener Løgstrup.
Og som alternativ udformer han sine tanker om de suveræne livsytringer: tillid,
barmhjertighed og talens åbenhed.
Løgstrup føjede med denne bog nye sider til den grundopfattelse, han præsenterede
i sit hovedværk Den etiske fordring. Grundspørgsmålet er kort sagt: Er det kristeligt
at leve sit liv i næstekærlighed, eller bør den kristne snarere forstå tilværelsen som
selvfornægtelse og lidelse? Bogen vakte heftig debat, da den udkom første gang
i 1968, og den er siden blevet betragtet som en nyklassiker inden for teologi og
kristen religionsfilosofi.
Dette er 4. udgave af bogen, som har solgt i mange oplag, og denne gang har Svein
Aage Christoffersen fra Norge skrevet efterskriftet.

Filosofi
Varegruppe 676
Isbn: 8771291551

Nye titler efterår 2012
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“Der er som sædvanlig kvalitet,
topspænding, underholdning og masser
af dramatiske højdepunkter i denne
gode, menneskelige, svenske krimi.”
B.T.

Henning Mankell
ILDSPOR

ca. 480 sider – 69 kr. (Vejl.)
Udkommer marts 2013

Normalrabat 40%
Rejserabat ved 2-5 stk + 2% – fra 6 stk + 5%.
Det er den varmeste sommer i mands minde,
svenskerne følger med i VM i fodbold, og
kriminalkommissær Kurt Wallander vil gerne på ferie.
Men så sætter tre begivenheder politiet i Ystad på
den anden ende.
En ganske ung, ukendt pige har overhældt sig med benzin og er brændt ihjel midt på
en rapsmark. Og en pensioneret justitsminister bliver fundet, myrdet og skalperet,
under en båd på stranden. Da endnu et mordoffer findes, skalperet efter samme
recept, må Wallander indse, at sommeren bliver uhyggelig lang.
Oversættelse:
Lena Krogh Bertram
Pocketbøger
Varegruppe 602
Isbn: 8771291841

Nye titler efterår 2012
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“En skarp samfundsskildring af kvindemishandling,
selvtægtsgrupper og i det hele taget et
Sverige, hvor volden og ondskaben bliver
mere og mere gennemtrængende.”
Berlingske Tidende

Henning Mankell
DEN FEMTE KVINDE
ca. 500 sider – 69 kr. (Vejl.)
Udkommer april 2013

Normalrabat 40%
Rejserabat ved 2-5 stk + 2% – fra 6 stk + 5%.
En ældre herre, fugleelsker og fritidsdigter, findes
spiddet ved sit udkigstårn i Skåne i en bestialsk fælde
af bambuspinde. Og en blomsterhandler forsvinder,
men dukker siden op igen, bundet til et træ og
henrettet.
En langsom og indviklet jagt begynder for Wallander og hans folk i Ystadpolitiet.
Og samtidig tager lokale borgergrupper rundt omkring i landet selv fat på det
politiarbejde, de mener, politiet ikke vil tage sig af. Wallander må føre krig på to
fronter!

Oversættelse:
Lena Krogh Bertram
Pocketbøger
Varegruppe 602
Isbn: 8771291858
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