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Selvstændig efterfølger  
til den anmelderroste Ej så svært
Martin Jensen
OG EN I MENTE
Efterår 2010

I denne selvstændige efterfølger om drengen Kaj, som 
vi lærte at kende i romanen Ej så svært, følger vi Kaj 
gennem mellemskolen. Verden er stadig ikke så let at 
forstå. Hvorfor vil mor for eksempel gerne flytte til et hus 
med have, mens far mener, at man skal være tro mod sin 
baggrund og blive boende i den toværelses lejlighed? Og 
hvorfor lærer man noget i skolen, som er åbenlyst forkert? 
Tror lærerne selv på det?
Kaj møder en anden verdensopfattelse gennem venskabet 

med Niels, der er underligt og udfordrende anderledes, og han begynder at fornemme, 
at der er en grund til, at piger er anderledes end drenge.

Martin Jensen modtog i 2009 Edvard Pedersens Biblioteksfonds Forfatterpris på  
25.000 kr. for sit samlede forfatterskab. Blandt tidligere modtagere er Cecil Bødker, 
Kirsten Thorup, Inger Christensen og Svend Åge Madsen.

Isbn: 978 87 7955 776 5
210 sider – 255 kr. (Vejl.)

DANSK SKøN
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En stor underholdende  
fortælling fra udkants-USA
Richard Russo
Empire Falls
Efterår 2010

Denne store roman indbragte i 2002 Richard Russo 
Pulitzer-prisen, da den blev kåret som årets bedste 
amerikanske skønlitterære bog i 2002. Og det forstår 
man godt, for Russo er en fremragende skildrer af det 
udkants-USA, som er i hastig forandring. Empire Falls 
er en lille, fiktiv by i Maine, som genem mere end et 
århundrede har været domineret af Whiting-familien, der 
ejede den lokale tekstilfabrik samt det meste af byen. Nu 

er fabrikken solgt, produktionen flyttet væk, og halvdelen af indbyggerne er arbejdsløse 
uden meget håb om anden beskæftigelse.

Richard Russo beskriver dette univers intenst stofligt uden sentimentalitet og med en 
kærlighed til sine personer, som skildres med en varme og en humor, der gør, at man 
ikke kan lægge denne store roman fra sig.

”Det er godt nok længe siden, jeg har ladet mig  
forføre så meget af en bog. Læs selv – og nyd det.”  

Weekendavisen

Oversættelse: Søren K. Barsøe
Originaltitel: Empire Falls
Isbn:978 87 7955 632 4

549 sider – 349 kr. (Vejl.)

OvERSAT SKøN
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Fornemt knitrende erindringslitteratur
Joseph O’Neill
NETHERLAND
Efterår 2010

Den internationale presse flød over af kritikerroser, da 
Jospeh O’Neills Netherland udkom i 2008 ”Et post-9/11 
mesterværk!” hed det i The Observer, mens New Yorker’s 
anmelder kaldte romanen: “den mest bemærkelsesvær-
dige post-koloniale bog, jeg nogensinde har læst”.

Romanen handler om den hollandskfødte Hans van den 
Broeks oplevelser fra den tid, han tilbragte i New York 
sammen med sin kone og deres lille søn, mens byen er 
afspærret og indhyllet i støv efter de tragiske begivenheder 

omkring terrorangrebet den 11. september 2001. Han har svært ved at holde sammen på 
sit ægteskab, og han mister langsomt interessen for sit karrierejob på Wall Street. Kun 
på cricketbanen, hvor han er den eneste hvide mand på holdet, finder han en følelse af 
samhørighed med verden og andre mennesker.

Romanen bliver filmatiseret af Sam Mendes, som også stod bag  
filmatiseringen af Richard Yates Revolutionary Road

Det er en ærke-new yorker-stemning, der er i denne bog.”  
Go’Morgen Danmark *****

OvERSAT SKøN

Oversættelse: Steen Fiil
Originaltitel: Netherland
Isbn: 978 87 7955 681 2

287 sider – 299 kr. (Vejl.)
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Ny japansk kultforfatter  
introduceres på dansk 
Ryu Murakami
I MISOSUPPEN
Efterår 2010

Ryu Murakami har opnået kultstatus i og uden for Japan 
med både denne roman og hans efterfølgende romaner. 
Hans debutroman, Almost Transparent Blue, vandt Japans 
største litteraturpris, og han er i dag en af Japans bedst 
sælgende forfattere. Hvor Haruki Murakami skriver 
drømmeagtige værker med elskelige karakterer, er Ryu 
Murakami Japans ‘vrede unge mand’, der beskæftiger sig 
med sex, stoffer og materialisme i et samfund, der har 
mere fart på end de fleste.

Frank, en overvægtig amerikansk turist, hyrer Kenji til at guide ham igennem Tokyos 
natteliv. Men Frank opfører sig så mærkeligt, at Kenji begynder at frygte, at han har 
forbindelse til de uhyggelige mord, som foregår rundt omkring i Tokyo. Men Kenji kan 
ikke løse sig fra kontrakten med Frank. Kun hans sekstenårige kæreste Jun ser ud til at 
kunne hjælpe ham, men kan hun redde ham, før det er for sent?

Romanen filmatiseres af Wim Wenders med Willem Dafoe i rollen som Frank

“Ryu Murakamis prosa er skarp som et samuraisværd,  
og bogens 200 sider rummer ikke én eneste kedelig sætning.”  

Ekstra Bladet

Oversættelse: Mette Holm
Originaltitel: In the Miso Soup

Isbn: 978 87 7955 682 9
207 sider – 269 kr. (Vejl.)

OvERSAT SKøN
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En af de mest kritikerroste og 
prisbelønnede amerikanske romaner i 
nyere tid
Edward P. Jones
DEN KENDTE VERDEN
Efterår 2010

Den kendte verden er den amerikanske forfatter Edward 
P. Jones anden roman. Efter den udkom i 2003 har den 
modtaget både Pulitzer Prisen og The National Book Award 
i 2004, og desuden har den fået National Book Critics Circle 
Award og de internationale bibliotekers store pengepris 
IMPAC-prisen i 2005. Den store fortællende roman handler 
om slaveriet, som det udspiller sig i Virginia i 1850’erne 
– omkring 20 år før borgerkrigen. Den behandler et ofte 

overset kapitel i slaveriets historie, nemlig det faktum at nogle af de frigivne sorte slaver 
selv slog sig op som nye slaveejere. 

Romanen er malet på det helt store lærred og er et mesterværk af en fortælling med 
et stærkt persongalleri og hjertegribende detaljer om livet under slaveriet – storslået 
skrevet og moralsk udfordrende.

OvERSAT SKøN

Oversættelse: Søren K. Barsøe
Originaltitel: The Known World

Isbn: 978 87 7955 672 0
ca. 450 sider – ca. 349 kr. (Vejl.)
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Endnu en litterær klassiker fra 
forfatteren til Revolutionary Road
Richard Yates
EASTER PARADE
Efterår 2010

Easter Parade udkom i USA i 1976, og samme år udråbte 
Julian Barnes den til den bedste moderne roman, han 
havde læst. Romanen handler om søstrene Emily og 
Sarah Grimes’ vidt forskellige liv. De vokser op i New 
York, men mens lillesøster Emily bliver boende i byen 
og lever et ensomt bohemeliv med skiftende mænd og 
job, vælger storesøster Sarah barn og mand og lever et 
isoleret, alkoholiseret og småborgerligt forstadsliv, der 
dybest set er lige så ensomt. 

Romanen spænder over knap 40 år og giver et skarpt og usentimentalt indblik i helt 
almindelige gennemsnitlige amerikaneres liv i perioden. Richard Yates beskriver med en 
hjerteskærende indsigt og klarhed, hvordan gode mennesker som Emily og Sarah Grimes 
svigter ikke bare hinanden, men også det bedste i sig selv.

“At Richard Yates med mange års forsinkelse bliver oversat  
til dansk, er en regulær litterær begivenhed.”

Politiken

Oversættelse: Ida Jessen
Originaltitel: Easter Parade

Isbn: 978 87 7955 683 6
ca. 230 sider – 249 kr. (Vejl.)

OvERSAT SKøN
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Stor historisk roman fra forfatteren  
til Mystic River og Shutter Island
Dennis Lehane
DEN GIVNE DAG
Efterår 2010

Dennis Lehane hører til blandt de allerstørste amerikanske 
krimiforfattere, men med sin nye roman forlader han for 
en stund krimigenren og giver os i stedet et storslået 
historisk epos fra et Amerika i forandring i tiden lige efter 
1. verdenskrig.

Politistrejken i Boston i 1919 er det dramatiske omdrej-
ningspunkt i den store roman, der følger to mænds 
omskiftelige liv. Den irske politimand, Danny Coughlin, 

og den sorte arbejdsmand, Luther Laurence, føres af mange omveje sammen i den 
uroprægede by Boston, og deres skæbner vikler sig uafvendeligt ind i hinandens. I 
romanens persongalleri færdes virkelige personer mellem fiktive, og vi møder blandt 
mange andre den legendariske baseballstjerne Babe Ruth og den senere så magtfulde 
J. Edgar Hoover.

OvERSAT SKøN

Oversættelse: Søren K. Barsøe
Originaltitel: The Given Day/A 

Country at Dawn
Isbn:978 87 7955 756 7

ca. 750 sider – ca. 349 kr. (Vejl.)
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Juleklassikeren over dem alle
Charles Dickens
ET JULEEVENTYR
Stort format og gennemillustreret af Arthur Rackham
Efterår 2010

Charles Dickens’ udødelige juleklassiker Et juleeventyr 
fra 1843 har i mange år været uopdrivelig i danske 
boghandlere. Nu kan vi genopleve, hvordan den næ-
rige og misantropiske Ebenezer Scrooges hårde hjerte 
langsomt tør op, efter at han har haft besøg af de tre 
julespøgelser. 

Den nye pragtudgave oversættes med fuld respekt for 
det originale forlæg af Hans-Jørgen Birkmose, der har 

høstet fornemme anmeldelser for sine Edgar Allan Poe-oversættelser fra omkring samme 
periode. Bogen lanceres i stort format og i flot gavebogsudstyr med genoptryk af alle 
Arthur Rackhams kendte og klassiske illustrationer.

Oversættelse: Hans-Jørgen Birkmose
Originaltitel: A Christmas Carol

Isbn: 978 87 7955 777 2
ca. 128 sider – ca. 249 kr. (Vejl.)

OvERSAT SKøN
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Prisbelønnet norsk roman nu på dansk
Johan Harstad
DARLAH – 172 TIMER PÅ MÅNEN
Forår 2011

Det er over fyrre år siden, NASA sendte mennesker til 
månen, og nu vil de gøre det igen. Og for at vække in-
teresse og hente økonomisk støtte til projektet lancerer 
de en konkurence. Tre heldige unge kan vinde en uges 
ophold på månebase DARLAH 2. Millioner af unge melder 
sig, og tre unge fra så forskellige steder som Stavanger, 
Paris og Tokyo vinder rejsen. Det eneste de har til fælles 
er, at ingen af dem er specielt interesserede i rumfart. 
Erfarne astronauter er chokerede, og på et alderdomshjem 
i Miami sidder en gammel mand, der har arbejdet for det 

amerikanske militær. Han husker knap nok sit eget navn, men det eneste, han er sikker på 
er, at en ny månerejse kan betyde enden på alt. Og nedtællingen er allerede i gang.

Johan Harstads roman vandt den norske BRAGE-prisen for bedste norske roman 2008.

OvERSAT SKøN

Oversættelse: Anne Iversen
Originaltitel: Darlah 172  

timer på månen
Isbn: 987 87 7955 773 4

ca. 380 sider – ca. 299 kr. (Vejl.)
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Fortællinger om  
manddom viet til undergang
Annie Proulx
BROKEBACK MOUNTAIN  
OG ANDRE FORTÆLLINGER
Forår 2011

Den pulitzerpris-vindende Annie Proulx’ store, vidunderlige 
fortællinger fra Det Vilde Vest kommer nu endelig i dansk 
oversættelse. Få skriver så godt som Annie Proulx om 
den barske virkelighed på de vindblæste ranches, hvor 
unge mænds manddomsprøver er mere ubarmhjertige 
end de fleste steder.

 Kronjuvelen i samlingen er den svimlende barske og 
smukke kortroman Brokeback Mountain, der er filmatiseret af Ang Lee og vandt et hav 
af priser med Jake Gyllenhaal og Heath Ledger i hovedrollerne.

 “Proulx har skabt smukke elegier om manddom viet til undergang,  
om rejser gennem stjålne øjeblikke. Nyd dem!”  

Sunday Times

Oversættelse: Ninna Brenøe
Originaltitel: Close Range

Isbn: 97887 7955 808 3
ca. 300 sider – ca. 299 kr. (Vejl.)

OvERSAT SKøN

Salgskatalog 2010-2011.indd   11 08/09/10   15:45:05



Nyt hovedværk om moderne storbyliv
Jonathan Lethem
CHRONIC CITY
Forår 2011

Danske læsere kender Jonathan Lethem fra de to kritiker-
roste romaner Moderløse Brooklyn og Ensomhedens 
fæstning. Nu er han tilbage med et nyt hovedværk om  
det moderne storbyliv inkarneret af Manhattan og de men-
nesker, der bebor den. Hovedpersonen, Chase Insteadman, 
lever af det, han tjente som barnestjerne i en populær 
sitcom. Populariteten derfra sikrer ham invitationer til alle 
de lokale society-begivenheder, og hans status forstærkes 
af, at hans kæreste, der er astronaut, er fanget i et rumskib, 
hvorfra hun i al offentlighed sender ham hjerteskærende 
kærlighedsbreve.

Som Manhattan selv er denne roman smuk og forloren, tragisk og nådig, overvældende 
og grotesk – på én gang stand-in for hele verden og samtidig helt unik. Chronic City var 
nr. 2 på New York Times Review of Books´ liste over årets bedste amerikanske bøger i 
2009.

Oversættelse: Søren K. Barsøe
Originaltitel: Chronic City
Isbn: 978 87 7955 821 2

ca. 500 sider – ca. 349 kr. (Vejl.)

DANSK SKøN
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Ny stærk roman fra Helene Uri
Helene Uri
DEN RETFÆRDIGE
Forår 2011

Norske Helene Uri høstede både flotte anmeldelser og 
mange læsere med sine to første romaner på dansk; 
Honningtunger og De bedste af os. I november 2009 
udkom hendes tredje roman på dansk, Engel af nylon, der 
handler om den store sorg, det er at miste et barn. Uris 
romaner er bidende, satiriske, tankevækkende og uhyre 
velskrevne, og hun leverer altid stærke læseoplevelser 
med sine indfølende skildringer af især kvinders liv i en 
moderne verden.

Den retfærdige udkom i Norge i efteråret 2009 til forrygende anmeldelser og blev 
straks hovedbog i Norges største bogklub. Romanen handler om en familie, der går i 
opløsning på grund af utroskabssag, som udvikler sig med hævngerrighed og snigende 
mistanker. En dybt bevægende bog om mennesker, der gør hinanden ondt, fordi de 
elsker hinanden.

Oversættelse: Charlotte Kornerup
Originaltitel: Den rettferdige

Isbn: 978 87 7955 737 6
ca. 300 sider – ca. 299 kr. (Vejl)

OvERSAT SKøN
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Kritisk portræt af en talentfuld rockpoet
Jerry Hopkins
JIM MORRISON 
Efterår 2010

The Doors’ betydning i rockhistorien kan næppe over-
vurderes. Centralt i bandet stod en af 68’ernes ”unge 
døde”: den provokerende og pralende, excentriske og 
egocentriske Jim Morrison. Han var lige så umulig at afvise, 
som han var svær at holde af – og han fik en hel generation 
til at skråle med på ”We want the world and we want it 
now!”

Jerry Hopkins fulgte Jim Morrison tæt gennem alle årene 
og giver et indgående og kritisk portræt af en talentfuld, 

men fordrukken og forstyrret ung rockpoet. Og den velresearchede bog bringer nyt om 
den famøse retssag mod Morrison i Miami og om hans alt for tidlige død i Paris i 1971. 
Afslutningsvis bringes ni interview fra bl.a. Rolling Stone, hvor en hudløst ærlig Jim 
Morrison selv kommer til orde.

BIOgRAfIER & ERINDRINgER

Oversættelse: Steen Fiil
Originaltitel: The Lizard King – The 

Essential Jim Morrison
Isbn: 978 87 7955 730 7

285 sider ill. – 299 kr. (Vejl.)
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Ultimativ David Bowie-biografi
Marc Spitz
BOWIE – EN BIOGRAFI
Efterår 2010

Marc Spitz er rockjournalist og har skrevet flere bøger, 
heriblandt om Green Day og den amerikanske punk.  
I denne omfattende biografi om David Bowies liv og 
ikke mindst om hans store kunstneriske produktion 
tegnes et portræt af musikeren, der bliver et stilikon i 
efterkrigstidens musik- og kunstmiljø.

Spitz fortæller spændende og med et enormt udsyn om 
Bowies baggrund i mod- og hippiescenen i 1960’ernes 
swinging London og om 1970’ernes sex, drug & glitter, der 

gav liv til Bowies alter-ego Ziggy Stardust. Vi hører om det komplicerede familieliv og 
de mange kærlighedsforhold, og bogen beskriver Bowies kanonisering til international 
superstjerne i 1980’erne, hans status som den alternative kulturs grå eminence og hans 
kolossale indflydelse på de seneste generationers musik og kunst.

BIOgRAfIER & ERINDRINgER

Oversættelse: Steen Fiil
Originaltitel: Bowie a Biography

Isbn: 978 87 7955 772 7
ca. 375 sider – ca. 299 kr. (Vejl.)
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Fascinerende erindringsbog  
fra rockens og punkens store dame
Patti Smith
JUST KIDS
Efterår 2010

Musikeren og digteren Patti Smith har skrevet en smuk 
erindringsbog om sine unge år i New Yorks storbyjungle, 
som hun flytter til i 1967. Her møder hun billedkunstneren 
Robert Mapplethorpe, og deres kærligheds-, venskabs- og 
kunstnerforhold er bogens omdrejningspunkt. Ærligt og 
rørende fortalt. Parret bliver en del af inderkredsen i New 
Yorks kunstnermiljø og optræder på en kunstscene, hvor 
Andy Warhol sætter dagsordenen, og en musikscene, 

hvor de omgås internationalt kendte stjerner som Lou Reed, Jimi Hendrix, Janis Joplin 
og Bob Dylan.

Just Kids har ligget på New York Times bestsellerliste, siden den udkom tidligere på året, 
og i Danmark har bogen allerede fået fine foromtaler. Gaffa giver den fem ud af seks 
stjerner og skriver bl.a.:

 “Det er en fascinerende rejse og et formidabelt  
indblik i New York mellem 1967 og 1989.”  

Torben Holleufer

BIOgRAfIER & ERINDRINgER

Oversættelse: Charlotte Kornerup
Originaltitel: Just Kids

Isbn: 978 87 7955 814 4
ca. 290 sider – ca. 279 kr. (Vejl.)
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Barsk og bevægende  
historie fra et lukket miljø
Susanne Benderfeldt  
& Trine Lundager
VORHERRES LILLE VIDNE
Efterår 2010

Susanne Benderfeldt fortæller sammen med journalisten 
Trine Lundager historien om sit liv med Jehovas Vidner. Hun 
er vokset op i det lukkede, fundamentalistiske miljø, blev 
gift og fik børn dér, men valgte at bryde ud. Hun er ikke 
længere religiøs og er i dag uddannet som psykolog.

Susannes historie er barsk, men også bevægende, 
foruroligende og utroligt oplysende. Som Jehovas Vidne lærte hun fra hun var seks år 
gammel at opbygge en stærk personlighed og en stærk overbevisning – og ikke mindst 
at have svar på alle problemer. Da hun brød ud og stod udenfor, lukkede den gamle kreds 
sig hermetisk, alle vennerne vendte sig fra hende, og hun blev udstødt. Pludselig skulle 
hun kæmpe for at blive accepteret af andre mennesker og for at tilegne sig verden på 
ny, den verden vi kender.

BIOgRAfIER & ERINDRINgER

Isbn: 978 87 7955 822 9
ca. 250 sider – ca. 249 kr. (Vejl.)
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Litterær thriller om Mellemøsten
Hans Henning Harmer
ÆDLE SKRIVERE I DAMASKUS
Efterår 2010

Ædle Skrivere er Koranens betegnelse for de engle, der 
nedskriver muslimers gode og onde gerninger og gør 
regnebrættet op efter deres død. Betegnelsen anvendes 
også om den syriske efterretningstjeneste, der nidkært 
overvåger nationens samvittighed. De to danskere, Frank 
Mieten og Harry Farzat, overlever mirakuløst en bilbombe 
midt i Damaskus, men kan de også overleve mødet med 
de berygtede syriske efterretningstjenester i et samfund 
præget af klasseskel og konflikter mellem traditionelle og 
moderne livsformer, mande- og kvinderoller?

Hans Henning Harmer debuterede i 1993 med kriminalromanen Nr. 17 på dødslisten, der 
samme år vandt førsteprisen som bedste nordiske kriminalroman. Nu har han skrevet i alt 
syv romaner og en radioroman, som alle har høstet overstrømmende flotte anmeldelser. 
I 2001 modtog han Kunstfondens store 3-årige legat.

SpæNDINgSROmANER

Isbn: 978 87 7955 817 5
ca. 230 sider – ca. 269 kr. (Vejl.)
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Storvildtjæger og globetrotter  
skriver åndeløs pageturner
Lars Ørlund
Kapring over Kairo
Efterår 2010

Lars Ørlunds store internationale terroristthriller følger 
flere spor. Et passagerfly bliver kapret og tvunget til 
nødlanding i Sudan. Om bord er en ung dansk læge og 
hendes lille søn. Fra Sydafrika kører en sort og en hvid 
mand, tidligere Navy Seals, nordpå. I København planlæg-
ger fire midaldrende gutter at forsøge at finde den enes 
forsvundne datter og barnebarn. Og fra England sendes 
en MI6-agent og palæstinenser af sted for at finde det 
kaprede fly. Det hele kulminerer i en voldsomt spændende 
og åndeløs pageturner.

Lars Ørlund er biolog, forfatter og journalist. Han har gennem 30 år periodevis boet og 
arbejdet blandt klodens sidste naturfolk i Asien, Afrika og Sydamerika. Han er forfatter 
til en lang række bøger og artikler, ligesom han har lavet over 250 radio- og tv-program-
mer. Han er også storvildtjæger, militæruddannet frømand og tidligere formand for 
Eventyrernes Klub. 

SpæNDINgSROmANER

Isbn: 978 87 7955 775 8
ca. 590 sider – ca. 299 kr. (Vejl.)
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Andet bind i Martin Jensens  
nye krimiserie fra vikingetiden
Martin Jensen
EDBRYDEREN
Efterår 2010

I 1018 begiver fyrretyve saksiske mænd sig til fredsmøde 
med kong Knud i den lille by Wiheal. Da de træder ind i 
hallen, hvor forhandlingerne skal foregå, bliver de brutalt 
nedslagtet, selvom kongen havde lovet dem frit lejde. 
Denne udåd truer freden, for mange mener, at kongen 
selv står bag blodbadet, og kan man så stole på hans ord? 
Imens er Winston og Halfdan strandet i Oxford. Winston 
er ikke til at flå ud af armene på den dejlige Alfilda. Men 
så beordrer Knud dem til at drage nordpå og finde ud af, 

hvad der egentlig foregår i det nordlige Mercia.

Martin Jensen fortsætter serien om det brogede firkløver, danskerkongen Knud, illumina-
toren Winston, den faldne stormand Halfdan og krokonen Alfilda, som han introducerede 
i første bind, Kongens hunde. Han modtog i 2009 Edvard Pedersens Biblioteksfonds 
Forfatterpris 2009 og Det Danske Kriminalakademis hæderspris for serien om byfoged 
Eske Litle og Assens i 1300-tallet.

“God underholdning, fin historisk indlevelse og et plot, der ikke flår nerverne itu. “ 
Ekstra Bladet

SpæNDINgSROmANER

Isbn: 978 87 7955 823 6
ca. 300 sider – ca. 299 kr. (Vejl.) 
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Fritstående fortsættelse af  
den norske spændingsserie med 
matematikeren Even Vik i hovedrollen
Kurt Aust
HÆVNENS ALKYMI
Efterår 2010

Den dansk-norske forfatter Kurt Aust har fået solid succes 
i Danmark. Både med sin moderne thriller De usynlige 
brødre fra 2007 og med sine historiske kriminalromaner. 
Hævnens alkymi er en fritstående fortsættelse af De 
usynlige brødre, hvor vi lærte den hårdtslående mate-
matiker Even Vik at kende.

Even Vik er overvåget. Uanset hvor han er, og hvad han 
foretager sig, har broderskabet, De usynlige brødre, kontrol over hans færden. I et trus-
selsbrev forlanger de, at han skal knække koden i et gammelt matematisk-alkymistisk 
skrift, som Isaac Newton har efterladt, ellers vil det gå ud over Evens søn, Stig. Problemet 
for matematikeren Even Vik er, at han ikke kan finde nogen form for fornuft i Newtons 
gamle tekst. Desperat forsøger han at sætte ansigt og navn på de usynlige fjender for 
på den måde at komme ind på livet af dem og uskadeliggøre dem – men alt tyder på, 
at de hver gang formår at slå først – nådesløst og yderst brutalt.

SpæNDINgSROmANER

Oversættelse: Ib Høy Hansen
Originaltitel: Hevnens alkymi

Isbn: 978 87 7955 738 3
ca. 520 sider – ca. 299 kr. (Vejl.)
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To af Michael Connellys mest  
farverige romanpersoner mødes
Michael Connelly
DEN ENES DØD
Efterår 2010

Connelly-fans har uden tvivl noteret sig, at advokaten 
Mike Haller ganske kort og uden for sammenhæng blev 
præsenteret som halvbror til Harry Bosch i romanen 
Limousineadvokaten, der udkom i efteråret 2009. Derfor 
kan det ikke overraske, at han i denne nye roman fører 
de to absolut mest farverige af sine personer sammen i 
en roman der både er en hæsblæsende morderjagt og et 
fascinerende retssalsdrama.

Mike Hallers ven og advokatkollega, Jerry Vincent, bliver myrdet, og Haller arver til sin 
store overraskelse hans firma og dermed også forsvaret af en af hans største klienter. 
Men mens Haller forbereder sit forsvar, går det op for ham, at Jerry Vincents morder nu 
højst sandsynligt også er ude efter ham. Her træder Harry Bosch ind i billedet. Han er 
fast besluttet på at finde morderen og tøver ikke med at bruge Mike som lokkemad. 
Men i takt med at sagen bliver mere og mere ondskabsfuld, indser de to mænd, at de 
er nødt til at arbejde sammen for at slippe fra det med livet i behold.

SpæNDINgSROmANER

Oversættelse: Jette Røssel
Originaltitel: The Brass Verdict

Isbn: 978 87 7955 686 7
ca. 350 sider – ca. 299 kr. (Vejl.)
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Tredje og sidste bind  
i Pelecanos’ Washington-trilogi
George P. Pelecanos
SOM BRØDRE
Efterår 2010

George P. Pelecanos’ på én gang hårdkogte og men-
neskevarme kriminalromaner udspiller sig i og omkring 
Washington D.C. Hans første roman på dansk, Hvid som 
sne, introducerede detektiven Derek Strange og hans ven 
og freelance-partner Terry Quinn, og i opfølgeren, Gadens 
lov, fortsatte makkerparret deres samarbejde.

Som brødre er tredje og sidste bind i Washington-trilogien, 
hvor Derek Strange kommer alt for tæt ind på livet af den 

sorte topgangster Granville Oliver, der har hyret ham til at finde beviser, som kan støtte 
ham i hans kommende retssag. Oliver står til dødsstraf for mord, og Strange og Quinn 
må gå langt ud over gadens lov og deres egne grænser for at holde det eneste vidne, 
der tør udtale sig om sagen, i live. Det er en ung, sort kvinde, Og Strange kan kun håbe 
på, at hendes hæderlighed er større end hendes angst for at dø.

SpæNDINgSROmANER

Oversættelse: Steen Fiil
Originaltitel: Soul Circus
Isbn: 978 87 7955 418 4

ca. 284 sider – ca. 299 kr. (Vejl.)
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Hæsblæsende thriller  
om CIAs anti-terrorenhed
Vince Flynn
EKSTREME METODER
Efterår 2010

Vince Flynn er et af tidens hotteste navne blandt ame-
rikanske thrillerforfattere. Han har skrevet en række 
hæsblæsende romaner, der er oversat til mere end 20 
sprog. Mærkeligt nok endnu ikke til dansk. Det råder vi bod 
på ved at udgive hans allernyeste og højaktuelle roman 
Ekstreme metoder.

Mitch Rapp er oberst og chef for CIA’s anti-terrorenhed. To 
al-Qaeda-celler er netop blevet opdaget og bekæmpet, 

men han kan ikke lokalisere den tredje, der er på vej til USA. Samtidig bliver der fra 
Capitol Hill gjort alt – efter Abu Ghraib – for at sikre, at ingen terrorister får så meget 
som et blåt mærke ... Sådan opfatter Rapp og hans folk det i hvert fald, og imens de 
må diskutere sig fri af politiske komitteer og spejderdrenge, er terroristerne kommet 
rigtig godt i gang. En sindsoprivende spændende international thriller, skrevet af en 
sand mester i genren.

SpæNDINgSROmANER

Oversættelse: Poul Buchwald 
Andersen

Originaltitel: Extreme Methods
Isbn: 978 87 7955 690 4

ca. 450 sider – ca. 299 kr. (Vejl.)
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Mød Malcolm Fox, Ian Rankins  
nye krimihelt i helt ny serie
Ian Rankin
EN INTERN AFFÆRE
Forår 2011

Det skotske krimifænomen Ian Rankin er nu aktuel med 
en helt ny serie, hvor En intern affære er allerførste bind 
med John Rebus’ afløser Malcolm Fox i hovedrollen – og 
naturligvis foregår den i Edinburgh.

Fox tilhører politiets specialenhed for interne affærer 
– politiets politi – og har netop afsluttet en rigtig vellykket 
sag mod en række brodne kar i styrken. Nu er han blevet 
tippet om endnu en kollega, den unge, dygtige politimand 

Jamie Breck, der angiveligt distribuerer børneporno på nettet. Tippet kommer fra Annie 
Inglis, der arbejder i sædelighedsafdelingen, og Fox er slet ikke upåvirket af den smukke 
engagerede politikvinde. Han begynder hurtigt at miste sit ellers så klare overblik.

SpæNDINgSROmANER

Oversættelse: Søren K. Barsøe
Originaltitel: The Complaints

Isbn: 978 87 7955 827 4
ca. 375 sider – ca. 299 kr. (Vejl.)
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Romantisk gyser og  
intenst kærlighedsdrama
Andrew Taylor
Et spøgelses anatomi
Forår 2011

Et spøgelses anatomi foregår i 1784 ved det fornemme 
Jerusalem College i Cambridge. Den unge boghandler 
John Holdsworth får til opgave at drage til Cambridge 
for den rige Lady Anne Oldershaw. Han skal forsøge at 
finde ud af, hvad der er sket med hendes søn, der holdes 
indespærret på randen af sindssyge. Den unge Oldershaw 
er hærget af mareridt og angst efter at have set en ung 
myrdet kvindes genfærd. John Holdsworth prøver at nå 
til bunds i de lyssky affærer omkring Jerusalem College, 

men han hjemsøges af sine egne døde, og snart spøger også den meget levende og 
meget gifte Elinor i hans sind.

Andrew Taylors nye historiske krimi forener den klassisk romantiske gyser og det intense 
kærlighedsdrama, som havde Edgar Allan Poe og Jane Austen skrevet den sammen. 
Taylor er en fremragende story-teller, der fastholder læseren med sine intrikate plot 
– især i de prisvindende historiske kriminalromaner.

SpæNDINgSROmANER

Oversættelse: Ib Poulsen
Originaltitel: The Anatomy 

 of Ghosts
Isbn: 978 87 7955 828 1

ca. 350 sider – ca. 299 kr. (Vejl.)
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Oliver Stone har allerede  
købt filmrettighederne ...
Don Winslow
DE SMUKKE VILDE
Forår 2011

I sin nye roman De smukke vilde er Don Winslow tilbage i 
græseområdet mellem Mexico og Californien og kampen 
om narkomarkedet. Det er historien om to mænd, der 
forsøger at slå sig op som uafhængige marihuanadyrkere 
og forhandlere, men hurtigt bliver klar over, at den plan 
er noget blåøjet. Det magtfulde mexikanske Baja-kartel 
kidnapper nemlig den pige, som de begge elsker – og 
som elsker dem begge! – og for at få hende løsladt igen, 
går de ind på at kanalisere alt, hvad de tjener i de næste 

fem år, over i kartellets store lommer. Men de har en grum og risikabel plan for at få 
hende tilbage, få hævn og så forsvinde.

Vi kender Don Winslow fra Frankie Machines vinter – kåret til årets bedste krimi på 
dansk i 2008 – og den store anmelderroste narkokrønike I hundenes vold. Oliver Stone 
er vild med Winslows romaner, især denneher, som han allerede har købt rettigheder 
til og selv vil instruere.

SpæNDINgSROmANER

Oversættelse: Allan Hilton Andersen
Originaltitel: Savages

Isbn: 978 87 7955 826 7
ca. 320 sider – ca. 299 kr. (Vejl.)
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Et uafrysteligt stærkt skrevet  
portræt af en seriemorder
Inger Ash Wolfe
KALDET
Forår 2011

I den lille by Port Dundas i det nordlige Canada lukker en 
elskelig gammel dame en mand ind i sit hjem, og han slår 
hende ihjel. Da man finder hendes mishandlede lig, er po-
litiet fuldstændig på bar bund. Mord er ikke hverdagskost 
her, hvor alle kender hinanden. Da et andet tortureret og 
mishandlet lig bliver fundet i nabobyen, er kriminalas-
sistent Hazel Micallef overbevist om, at der er tale om 
en morder, som det stærkt underbemandede politkorps i 
Port Dundas får meget svært ved at hamle op med. Hun 

er også sikker på, at det ikke er det sidste mord fra denne usædvanlige morders hånd.

Der er blevet spekuleret en del på, hvem forfatteren bag pseudonymet Inger Ash Wolfe 
er. Anmelderne er enige om, at det er en rutineret litterær forfatter, fordi det første bind i 
den planlagte krimiserie med den 61-årige kriminalassistent Hazel Micallef i hovedrollen, 
er så utroligt velskrevet. Der er blevet gættet på navne som John Updike, Thomas Harris 
og Margaret Atwood.

SpæNDINgSROmANER

Oversættelse: Bente Møller Sørensen
Originaltitel: The Calling
Isbn: 978 87 7955 825 0

ca. 360 sider – ca. 299 kr. (Vejl.)
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Prisbelønnet amerikansk  
krimi af ny krimikomet
C.J. BOX
BLUE HEAVEN
Forår 2011

Den amerikanske krimiforfatter C.J. Box fik i 2009 The 
Edgar Award – USA’s største krimipris – for denne roman. 
Og det er da også en djævelsk spændende og medrivende 
fortælling om to børn, der på en fisketur bliver vidne 
til et mord og derefter jagtes af en bande skrupelløse 
mænd, som for enhver pris vil eliminere de eneste, der 
kan udpege dem. Det går op for børnene, at morderne 
har forbindelser overalt i det lille samfund. Deres eneste 
allierede er en rancher af den gamle skole – og godt 
oppe i årene.

C.J. Box er den nye komet på den amerikanske krimihimmel. Hans bøger bliver for 
tiden solgt til udgivelse i alverdens lande, og Klim har planlagt hele tre af denne  
lovende forfatters romaner. Han skriver enkelt og ligetil med stort drive og troværdige 
personskildringer.

SpæNDINgSROmANER

Oversættelse: Ib Poulsen
Originaltitel: Blue Heaven

Isbn: 978 87 7955 778 9
ca. 350 sider – ca. 299 kr. (Vejl.) 
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En klassisk engelsk thriller  
med noter af det overnaturlige
Phil Rickman
ENGLEVIN
Forår 2011

Den engelske forfatter Phil Rickman skriver en helt 
særegen blanding af thriller, mystery og horror-fantasy, 
og Klim introducerer ham nu på dansk med den første 
roman i hans serie om den unge kvindelige præst Merrily 
Watkins

Merrily Watkins er sidst i trediverne, præst, enke og enlig 
mor til en teenagedatter. Hun bliver ansat i sit allerførste 
embede i landsbyen Ledwardine, der tilsyneladende er et 

1700-tals paradis med bindningsværkshuse og toppede brosten. Men en enorm kasse af 
en spøgelseshærget præstegård og voldsomme spændinger mellem de gamle familier gør 
ikke livet nemmere for mor og datter, og snart finder de ud af, at en århundredgammel 
tradition for grusomme myrderier på egnen stadig lever i bedste velgående. Lyder det 
rigtig engelsk og hyggeligt, så tag endelig ikke fejl. Merrily Watkins er ikke bare præst, 
hun er også ansat som uddrivelseskonsulent for the Church of England – excorcist også 
kaldet.

SpæNDINgSROmANER

Oversættelse: Arne Keller
Originaltitel: The Wine of Angels

Isbn: 978 87 7955 769 7
ca. 500 sider – ca. 299 kr. (Vejl.)
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Tysk forfatterpar bag krimi  
om nazidiktaturets sidste år
Richard Birkefeld  
og Göran Hachmeister
DEN DER BLIVER TILBAGE HAR RET
Forår 2011

Forfatterparret Birkefeld og Hachmeister er begge op-
rindeligt historikere og har skrevet flere anmelderroste 
kriminalromaner sammen. Den der bliver tilbage har ret 
er den første, der bliver oversat til dansk

Ruprecht Haas bliver meldt til SS, efter at han har været 
for åbenmundet en nytårsaften og ender i koncentra-

tionslejren Buchenwald, hvor han under et luftbombardement undslipper og tager 
mod Berlin for at slå dem ihjel, der har stukket ham. Hans-Wilhelm Kalterer er jurist i 
politiet, men melder sig til fronten for at gøre karriere. Han såres og sendes hjem, hvor 
han bliver sat i gang med at finde ud af, hvem der har myrdet et meget fremtrædende 
medlem af nazipartiet. De to mænds veje krydses i en vanvittig spændende jagt, mens 
de sovjettiske tropper indtager Berlin, Hitler tager sit liv i Førerbunkeren, og flygtningene 
strømmer fra byen i uendelige kolonner.

SpæNDINgSROmANER

Oversættelse: Jesper Høy Hansen
Originaltitel: Wer übrig  

bleibt hat Recht
Isbn: 978 87 7955 824 3

ca. 360 sider – ca. 299 kr. (Vejl.)
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Første bind af ny pigebogsserie
Janne Hejgaard
LOLA OG RETFÆRDIGHEDENS BOG
Forår 2011

Janne Heigaard har et omfattende forfatterskab bag sig af 
både skøn- og faglitterære bøger til børn og unge. Hendes 
nye pigebogsserie Lola midt i verden bygger bro imellem 
den dramatiske, fiktive bogverden og den almindelige 
dagligdag, som børn og unge kender uden for bøgerne.

Lola er 13 år i første bog i serien, der foreløbig er planlagt 
til at omfatte 3 bind. Hun og hendes familie er lige kommet 
hjem fra syv år i Afrika, og hun kommer ind i en dansk 
7. klasse med helt andre erfaringer end de andre børn i 

klassen. I mødet med de nye klassekammerater får børnene vendt op og ned på deres 
forestillinger om, hvem de selv er, og hvilket slags menneske, de hver især vil være og 
kan blive.

B&U

Isbn: 978 7955 841 0
ca. 210 sider – ca. 179 kr. (Vejl.)
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Psykologi og sundhed
Colin A. Espie
AT OVERVINDE SØVNLØSHED
Forår 2011

Søvnproblemer er uhyre udbredt og årsag til mange 
plagsømme følgeproblemer som træthed, depression, 
vægtsvingninger og stress. Der udskrives sovemedicin i 
enorme mængder hvert år, men medicin løser ofte ikke 
de dybereliggende forhold, som ligger til grund for de 
søvnproblemer, der forpester alt for mange menneskers 
liv. Ikke at kunne sove hører til de onder, folk oftest går til 
lægen med, men ikke desto mindre er sundhedsvæsenet 
slet ikke i nærheden af at kunne tilbyde en effektiv 
behandling.

I sin bog om at overvinde søvnløshed gennemgår professor Colin Espie i letlæst form mere 
en 25 års forskning på området, og bogen udgør dermed en uundværlig selvhjælpsguide 
i behandlingen af søvnløshed baseret på teknikker fra kognitiv adfærdsterapi.

fAgLITTERATUR

Oversættelse: Kirsten Vesterager
Originaltitel: Overcoming insomnia

Isbn: 978 87 7955 801 4
ca. 218 sider – kr. (Vejl.)
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Psykologi og sundhed
Inge Vinding
VÆGT I BALANCE – Tag magten  
over dine spisevaner
Efterår 2010

Vægt i balance er en bog til alle, der er træt af slankekure 
og yoyo-vægt, og som ønsker at blive klogere på deres 
forhold til mad og vægt. Kunsten er ikke at tabe sig, men 
at undgå at tage det hele på igen. Viden om sund mad 
gør det ikke alene. Vejen frem er at finde ud af, hvorfor 
man spiser, selvom man ikke er sulten samt at få ændret 
de daglige madvaner på en måde, der ikke er forbundet 
med afsavn og stive regler. Alt er tilladt – med måde. 
De væsentligste elementer i kampen mod overvægt er 
psykologi, velsmag og sund fornuft.

Inge Vinding er, som den eneste i Danmark, både psykolog og klinisk diætist. Hun 
har egen praksis, hvor hun vejleder folk i forbindelse med overvægt, spisevaner og 
spiseforstyrrelser. Hun arbejder desuden som konsulent og foredragsholder og har 
blandt andet skrevet bogen Sundt, nemt & lækkert – opskrifter og tips til mad i en travl 
hverdag, som både er en inspirerende kogebog fyldt med lækre opskrifter og derudover 
indeholder en lang række praktiske råd om mere sunde madvaner.

fAgLITTERATUR

Isbn: 978 87 7955 739 0
ca. 200 sider – ca. 249 kr. (Vejl.)
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Psykologi og sundhed
Ronald D. Siegel
MINDFULNESS TIL LØSNING  
AF DAGLIGDAGS PROBLEMER
Forår 2011

Mange forbinder begrebet mindfulness med ophøjet 
ro i tilbagetrukket praksis. I virkeligheden kan vi alle 
få gavn af at indføre mindfulness i vores almindelige 
dagligdag, mens vi tager brusebad, vasker op, går tur eller 
kører på arbejde. Ronald D. Siegel viser i sin letlæste og 
overskueligt opbyggede bog, hvordan vi med helt enkle 
teknikker kan få et bedre og mere afbalanceret liv.

Dr. Ronald D. Siegel er forfatter til adskillige værker, der er udgivet verden over. Han 
er uddannet psykolog og har undervist på bl.a Harvard Medical School. Desuden dri-
ver han ud over sin omfattende kursusvirksomhed også en privat praksis i Lincoln, 
Massachusetts.

fAgLITTERATUR

Oversættelse: Kirsten Vesterager
Originaltitel: The Mindfulness 

Solution
Isbn: 978 87 7955 829 8

ca. 350 sider – ca. 299 kr. (Vejl.)
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Psykologi og sundhed
Vidyamala Burch
LEV GODT MED SMERTE,  
SYGDOM OG STRESS – 
ved hjælp af mindfulness
Forår 2011

Vidyamala Burch er fra New Zealand, men nu bosiddende  
i England. Som 23-årig blev hun alvorligt skadet i en 
bilulykke med kroniske smerter til følge. Hun har siden 
2004 drevet et kursuscenter, hvor hun udbyder kurser for 
mennesker, der er smerteplagede eller lider af stress.

Bogen er præget af en erfaringsbaseret indsigt og varme, 
som brænder igennem til læseren, fordi forfatteren gør brug af sine egne erfaringer på 
en fin afmålt facon. Smerteplagede er det direkte fokus for bogen, men de metoder, der 
formidles, er generelle principper omkring mindfulness, som mange kan have glæde 
af. Oversættelse: Stephen S. Mathiasen 

og Stella Lutzer
Originaltitel: Living well 

 with illness & pain
Isbn: 978 87 7955 736 9

ca. 260 sider – ca. 269 kr. (Vejl.)
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CD med øvelser
LEV GODT MED SMERTE, SYGDOM OG STRESS
Dansk bearbejdning & indtaling: Stephen S. Mathiasen
Forår 2011

Vidyamala Burch anbefaler, at læseren sideløbende med læsning af bogen lytter til de 
indtalte meditationer på den medhørende cd. Bogen kan sagtens stå alene som redskab, 
men det vil være en fordel for læseren samtidig at gøre brug af cd’ens instruktioner og 
øvelser. Bog og cd kan købes hver for sig eller til en samlet særpris.

fAgLITTERATUR

CD Isbn: 978 87 7955 839 7
Pris: 149 kr. (Vejl.) 

Bog+CD Isbn: 978 87 7955 840 3
Bog + CD samlet pris: 349 kr. (Vejl.)
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Psykologi og sundhed
Svend Brinkman
DET DIAGNOSTICEREDE LIV –  
sygdom uden grænser
Efterår 2010

Næsten ethvert menneskeligt livsproblem kan i dag ses 
som en behandlingskrævende sygdom eller forstyrrelse. 
Og næsten enhver afvigelse fra et stadigt snævrere nor-
malområde bliver anskuet som et problem, der kræver 
medicinsk eller psykoterapeutisk behandling.

Det diagnosticerede liv ser nærmere på disse tendenser og 
gør os opmærksomme på at stoppe op og selv tage stilling. 

Langt de fleste psykiske lidelser er i virkeligheden normale menneskelige reaktioner på 
ubehagelige begivenheder. Bogen ser på, om den seneste tids udvikling hjælper os eller 
bare gør os mere sårbare og dårligere rustet til at klare de opgaver, som et moderne 
familie- og arbejdsliv stiller os?

Svend Brinkmann er professor i Psykologi ved Aalborg Universitet. Han har udgivet flere 
bøger, der har skabt stor debat og i dag bruges bredt i en lang række undervisnings- og 
foredragssammenhænge.

fAgLITTERATUR

Isbn: 978 87 7955 740 6
ca. 220 sider – ca. 229 kr. (Vejl.)
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Filosofi
K.E. Løgstrup
DEN ETISKE FORDRING
Med efterskrift af: Hans Fink
Efterår 2010

Forlaget Klim er stolte over nu at kunne præsentere K.E. 
Løgstrups absolutte hovedværk i udgivelserækken under 
navnet Løgstrup biblioteket. Der er næppe noget andet 
dansk teologisk eller filosofisk værk fra nyere tid, der 
er blevet læst så indgående og i så mange forskellige 
sammenhænge som Løgstrups Den etiske fordring. Lige 
fra bogen udkom første gang i 1956, har den været en 
stadig inspirationskilde for både fagfolk og den bredere 
offentlighed. Og interessen har på ingen måde været 
dalende.

Fra internationalt hold har så fremtrædende tænkere som Zygmunt Bauman og Alasdair 
MacIntyre kastet sig over bogen; og i Danmark og de øvrige skandinaviske lande indgår 
den som pensum på universiteter, seminarier og sygeplejeskoler, ligesom det vrimler 
med højskolekurser, studiekredse og foredrag om bogen.

fAgLITTERATUR

Isbn: 978 87 7955 714 7
ca. 310 sider – ca. 269 kr. (Vejl.)
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Klims kulturklassikere
Charcot, Breuer & Freud
HYSTERIEN
Redaktion & efterskrift: Lis Norup
Efterår 2010

I 1880’erne tryllebandt den karismatiske professor Jean-
Martin Charcot ved ugentlige fremvisninger af hysteriske 
anfald ikke blot den parisiske medicinske og kulturelle 
verden, men også tilrejsende – som den 29-årige Sigmund 
Freud. Demonstrationerne var et tilløbsstykke, især når 
patienten var Blanche Wittmann – kendt som Hysteriens 
dronning.

Hysterien er den første fremstilling af hysteri som historisk, 
socialt og psykisk fænomen, fyldt med journaler og sygehistorier over de kvinder (og 
mænd), som i 1880- & 90’ernes Paris og Wien fik stillet diagnosen hysteri. Teksterne er 
rigt illustreret, og bogens illustrationsmateriale viser tidens intime forbindelse mellem 
kunst og medicin. Josef Breuers psykobiografi Frøken Anna O. og Sigmund Freuds 
psykoanalytiske lærestykke Frøken Elisabeth von R. bringes begge i bogen.

fAgLITTERATUR

Isbn: 978 87 7955 283 8
ca. 304 – ca. 299 kr. (Vejl.)
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Ledelse og læring
Peter M. Senge
DEN NØDVENDIGE REVOLUTION 
– hvordan individer og organisationer 
arbejder sammen om at skabe  
en bæredygtig verden
Efterår 2010

Ledelser fra internationale virksomheder og organisatio-
ner som Coca-Cola, Google, Nike and The World Wildlife 
Fund er langt fremme med overvejelserne om, hvordan 
grundlaget for fremtidig produktion kan foregå. Og også 
førende danske virksomheder som Danfoss, Mærsk, Novo 
Nordisk og Vestas fremlægger for tiden nye strategier for 
bæredygtig produktion.

Men alt dette er nyt land, og der mangler i høj grad konkrete redskaber til at føre 
strategierne ud i livet. Den nødvendige revolution er den første bog på verdensplan, der 
tilbyder en sådan værktøjskasse, og da den samtidig er skrevet af en af verdens førende 
eksperter på området, vil den uden tvivl blive meget efterspurgt. Den danske udgave 
er redigeret af Claus Madsen, der er koncernuddannelseschef ved Danfoss.

fAgLITTERATUR

Oversættelse: Steen Fiil
Originaltitel: The Necessary 

Revolution
Isbn: 978 87 7955 741 3

ca. 440 sider – ca. 349 kr. (Vejl.)
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Ledelse og læring
H. Takeuchi m.fl.
EKSTREME TOYOTA
Efterår 2010

Toyota har gennem de seneste årtier været en af verdens 
mest beundrede industrivirksomheder, og deres produk-
tionssystem og forretningsfilosofi er blevet forsøgt kopieret 
af virksomheder i hele verden – også i Danmark.

Denne bog er skrevet af tre japanske professorer efter 
seks års uhindret adgang til virksomheden og dens med-
arbejdere. Det er den første grundige og omfattende bog 
om Toyota. Extreme Toyota er på den baggrund et meget 
anderledes virksomhedsportræt; dybdeborende, kritisk og 
inspirerende for alle, der interesserer sig for organisation 
og ledelse.

fAgLITTERATUR

Oversættelse: Steen Fiil
Originaltitel: Extreme Toyota

Isbn: 978 87 7955 693 5
ca. 320 sider – ca. 349 kr. (Vejl.)
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Isbn: 7955 751 2  
283 sider 

Karin Fossum 
EVAS ØJE

Isbn: 7955 755 0 
557 sider

Ian Rankin  
FORTIDS SYNDER

Isbn: 7955 782 6 
565 sider

Ian Rankin  
DE HÆNGTES  

HAVE

pOcKETBøgER

Klims topkrimier 
i pocketudgaver

Isbn: 7955 726 0 
285 sider

Karin Fossum  
DEN DER FRYGTER  

ULVEN

Isbn: 7955 676 8 
547 sider

Henning Mankell 
DANSELÆRERENS 

GENKOMST

Isbn: 7955 656 0 
457 sider

Michael Connelly  
DET SIDSTE ORD

Isbn: 7955 656 0 
440 sider

Michael Connelly  
ECHO PARK

69.95,-
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Wallanderserien 1-9 som paperbacks
Henning Mankells verdensberømte, spændende og barske 
serie om det moderne Sverige med Kurt Wallander i hoved-
rollen er kommet i paperback

Paperback 1-9 

Henning Mankell tilhører den absolutte elite 
i svensk kriminallitteratur sammen med for-
fattere som Jan Guillou, Stieg Larsson og Liza 
Marklund. Hans bøger er oversat til 38 sprog 
og har solgt i over 25 millioner eksemplarer.

99.95,-

paperback
isbn: 7955 548 8

DEN HVIDE LØVINDE

paperback
isbn: 7955 547 1
HUNDENE I RIGA

paperback
isbn: 7955 546 4
MORDERE UDEN  

ANSIGT

OGSå SOM LYDBØGER
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wALLANDER SERIEN

paperback
isbn: 7955 549 5

SKYGGERNE

paperback
isbn: 7955 550 1

ILDSPOR

paperback
isbn: 7955 551 8

DEN FEMTE KVINDE

paperback
isbn: 7955 552 5

DET NÆSTE SKRIDT

paperback
isbn: 7955 553 2

BRANDVÆG

paperback
isbn: 7955 554 9

PYRAMIDEN
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Haruki Murakami
Forlaget Klim præsenterer Haruki Murakami-biblioteket. Ud over de viste titler er trebindsværket 
IQ84 under forberedelse til udgivelse i 2011. Desuden er hans store roman Hardboiled Wonderland 
and The End of the World planlagt til udgivelse i 2012

Haruki Murakami fik sit store verdensgennembrud 
med Trækopfuglens Krønike og har siden slået sit 
navn fast som en af vor tids store fortællere. Han 
bøger sælges i millionoplag, og de udkommer i over 
40 lande.

635 sider – 199 kr.
Isbn: 7955 857 3

Også som 
Mp3-lydbog

459 sider – 189 kr.
Isbn: 7955 452 8

Også som 
Mp3-lydbog

OGSå SOM LYDBØGER
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mURAKAmI BIBLIOTEKET

280 sider – 169 kr.
Isbn: 7955 302 6

217 sider – 169 kr.
Isbn: 7955 611 9

178 sider – 169 kr.
Isbn: 7955 479 5

203 sider – 169 kr.
Isbn: 7955 077 3

317 sider – 169 kr.
Isbn: 7955 162 6
Fås også som 
Mp3-lydbog

173 sider – 249 kr.
Isbn: 7955 678 2

Også som 
Mp3-lydbog

395 sider – 169 kr.
Isbn: 7955 3255

225 sider – 169 kr.
Isbn: 7955 161 9
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