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DANSK skøn
HISTORISK KÆRLIGHEDSROMAN
FRA WALES

Martin Jensen

ELEFANTEN DER GIK
OVER DE WALISISKE BJERGE
Forår 2012

I den lille waliske markedsby Tregaron går livet sin vante
gang i 1850’erne. Fårene skal passes, og blyet skal udvindes
i den åbne blymine lige uden for byen. Men den dag, hvor
en elefant ankommer til Tregaron, ændres dette totalt.
En smuk historisk kærlighedsroman om udsyn, snæversyn
og længsler af forfatteren til Eske Litle-serien og serien
om kong Knud og England i 1000-tallet.

“Martin Jensen er en sikker mand på tastaturet. Hans force er et klart sprog og en
veludviklet evne til at holde sig i øjenhøjde med sine personer.”
Jydske Vestkysten

Isbn: 978 87 7129 007 3
270 sider – 299 kr. (Vejl.)

DANSK skøn
ROMAN OM MAGT OG MAGI I ISTANBUL

Leyla Taymer
LILLE YELENA
Forår 2012

Lille Yelena er et legende, sorgløst barn, men pludselig en
dag bliver hendes krop som en 70-årigs. Til gengæld kan
hun se skæbner, og i ledtog med sin kludedukke kan hun
forudsige alt det, som ellers er dunkelt for mennesker.
Men det koster at få hjælp af hende til at få opfyldt sine
drømme. Det kommer en ung forbryder til at sande, da
han vil overtage chefens forretning – og hans kone.
Leyla Tamer har en tyrkisk far og en dansk mor, og hun er
vokset op både i Tyrkiet og i Danmark. Hun er forfatter til en lang række digte, noveller
og artikler samt novellesamlingerne Himmelfalden og Bloksbjerg. Nu har hun skrevet
en roman om magt og magi og om livet i Istanbul.
Isbn: 978 87 7955 912 7
240 sider – 289 kr. (Vejl.)

oversat skøn

Haruki Murakami
1Q84 Bog I
Efterår 2011

Det er ikke nødvendigt at tilhøre den store Murakamimenighed for at blive dybt charmeret af Haruki Murakamis
nye storværk 1Q84. Her viser han alle facetter af sit
verdensberømmede talent.
Som en rød tråd igennem de tre bøger, der udgør romanen,
løber en kærlighedshistorie, der er i slægt med de store
klassikere. Men der er mange andre centrale temaer i
spil, og måske også en helt anden verden – en verden,
der har to måner.

Oversættelse: Mette Holm
Originaltitel: 1Q84
(ichi-kew-hachi-yon)
Isbn Bog 1: 978 87 7955 920 2
403 sider – 349 kr. (Vejl.)

oversat skøn

Haruki Murakami
1Q84 Bog II
Efterår 2011

Det er denne verden, den ene af bogens to hovedpersoner, kvinden Aomame, kalder
for 1Q84. På japansk er det et snildt ordspil på George Orwells berømte roman 1984 –
handlingen i de to bøger udspiller sig da også i året 1984. Her i Bog 2 fra juli til september.
Og hvis vi troede, at menneskeheden var kommet helskindet gennem dette skelsættende
Orwell-år, så må vi tro om igen.
Bog 3 udkommer i efteråret 2012

Oversættelse: Mette Holm
Originaltitel: 1Q84
(ichi-kew-hachi-yon)
Isbn Bog 2: 978 87 7955 955 4
400 sider – 349 kr. (Vejl.)

oversat skøn
Charmerende og fræk
pulitzerprisvinder

Jennifer Egan

TÆSKEHOLDET BANKER PÅ
Forår 2012

Jennifer Egan modtog både Pulitzerprisen og de amerikanske kritikeres pris i 2011, og Tæskeholdet banker på
ligger på ikke mindre end 20 engelske og amerikanske
lister over årets bedste bøger.
Den kleptomane Sasha arbejder hos stjerneproduceren
Bennie Salazar, som i sin ungdom skyllede af sted på
punkrockens bølge i Californien. Sasha har små grønne
piller i sin taske og et tæt forhold til sin psykiater, som
hun pligtskyldigt fortæller om samtlige smårapserier og samtlige mænd, der kommer
på korte besøg i hendes lille manhattanlejlighed.
Egan bevæger sig frem og tilbage i tiden hen over 40 år, og hendes roman bliver til et
varmt og ærligt portræt af en tid og en generation. En både charmerende, fræk og dybt
alvorlig bog om at være ung og blive ældre, uden nødvendigvis at blive klogere.

Oversættelse: Steffen
Rayburn-Maarup
Originaltitel: A visit from
the goon squad
Isbn: 978 87 7955 910 3
Isbn.: Mp3: 978 87 7129 011 0
300 sider – 299 kr. (Vejl.)
Mp3-Lydbog – 199 kr. (Vejl.)

Oversat skøn
Prisbelønnet internationalt
gennembrud

Eva Hornung
DOG BOY
Forår 2012

Australske Eva Hornung har med denne roman fået sit
helt store internationale gennembrud. Dog Boy er siden
den udkom i maj 2010 blevet solgt til oversættelse i 18
lande. I november 2010 vandt den Australiens fornemste
litteraturpris: Prime Minister’s Literary Award.
Den fireårige Romochka har alt det tøj på, han kunne finde
i den kondemnerede ejendom, han er blevet efterladt
alene i, og som sulten nu har drevet ham ud af. Han følger
efter en stor gul hunhund, og den lader ham komme med
helt ud til hulen uden for byen, hvor han varmer sig mellem dens hvalpe og grådigt
suger dens mælk i sig. Romochka overlever sin første vinter med hundene, han lærer at
angribe og forsvare sig, og han lærer at jage i flok. Men da hans flok begynder at jage
inde i byen, er det kun et spørgsmål om tid, før myndighederne må gribe ind.

Oversættelse: Eva Eistrup
Originaltitel: Dog Boy
Isbn: 978 87 7955 877 9
270 sider – 299 kr. (Vejl.)

Oversat skøn
Ny roman af forfatteren til Empire Falls

Richard Russo
ÅNDERNES RIGE
Efterår 2011

Rygterne siger, at der skal skæres kraftigt i budgetterne
ved universitet i Pennsylvania, og at alle institutlederne
skal aflevere en liste over dem, der skal fyres. De ansatte
i Hank Devereauxs afdeling tror, at han har lavet sådan en
liste, og da han ved et tilfælde havner i et tv-program og i
spøg truer med, at han hver dag vil aflive en af gæssene i
universitetssøen, indtil besparelserne er taget af bordet,
får han både universitetets ledelse og alle områdets
dyrevenner på nakken.
Richard Russo er en af de store fortællere i amerikansk litteratur. Han skriver om ganske
almindelige mennesker med en varme, indsigt og humor, der fanger læseren ind og
vækker vores interesse for det specielle ved det almindelige. De kvaliteter fandt både
læsere og anmeldere i hans Pulitzerpris-vindende roman Empire Falls, og dem vil de
genfinde i Åndernes magt. En både meget morsom og meget alvorlig roman. Netop den
blanding, som vil glæde alle Richard Russos fans

Oversættelse: Søren K. Barsøe
Originaltitel: Straight Man
Isbn: 978 87 7955 879 3
ca. 450 sider – ca. 349 kr. (Vejl.)

oversat skøn
Ny roman af forfatteren
til Dyrets folk

Indra Sinha
MR. LOVES DØD
Forår 2012

Mr. Loves død foregår i nutidens London, hvor boghandleren Bhalus mor efterlader ham en kuffert med breve
og et mysterium: Var der en anden forbrydelse knyttet
til mordet, en forbrydelse som aldrig er blevet straffet,
men som har formet Bhalus og hans families liv? Bhalu
rejser tilbage til Indien på jagt efter sandheden og for at
skrive det sidste kapitel i Mr. Loves død.
Indra Sinhas nye roman bygger på en virkelig hændelse,
nemlig et trekantsdrama der endte med mord. Retssagen sendte i 1950’erne chokbølger
gennem Bombay, helt op i Nehru-regeringen.
Oversættelse:
Louise Ardenfelt Ravnild
Originaltitel: The death of mr. Love
Isbn: 978 87 7955 663 8
ca. 550 sider – ca. 349 kr. (Vejl.)

oversat skøn
Debutant og prisvinder

Paul Harding
DE SMÅ TING
Forår 2012

George Washington Crosby lever af at reparere ure. Nu
ligger han på sit dødsleje og tænker tilbage på sin omtumlede barndom som ældste søn af en fattig, epileptisk,
omrejsende handelsmand og kedelflikker. En håbløs
upraktisk drømmer og naturelsker, som i sin nærmest
maniske søgen efter skønhed overlod sin familie til alt
andet end netop skønhed. De små ting er en roman om
kærlighed og savn og om naturens overvældende kraft.
De små ting er den amerikanske forfatter Paul Hardings
første roman. Den røg direkte til tops på de amerikanske anmelderlister og modtog
desuden sensationelt Pulitzerprisen i 2010.
Marilynne Robinson, der selv er Pulitzerpris-vinder, skrev om romanen: “En virkelig
bemærkelsesværdig bog. Den tilbyder sin læser det største privilegium, litteratur kan
tilbyde: Den nærmest spøgelsesagtige tætte forbindelse til et andet menneskes sjæl.”

Oversættelse: Søren K. Barsøe
Originaltitel: Tinkers
Isbn: 978 87 7955 974 5
ca. 240 sider – ca. 289 kr. (Vejl.)

Oversat skøn
Romanperle af instruktøren
til Fucking Åmål

Lukas Moodysson
DØDEN & CO.
Forår 2012

Lucas’ far er en afdanket og fordrukken matematikprofessor med en sygelig besættelse af tallet nul. Nu ligger han
for døden, og Lucas har medbragt et skakspil for at tage
det endelige opgør med sin far, men faren dør, inden de
får spillet, og Lucas begiver sig ud på en rejse for at nå
en mulig forsoning – med sin tvivl, med sin far og frem
for alt med døden.
Moodysson, som deler navn og profession med bogens
hovedperson, har tidligere behandlet temaet død. Blandt andet i sine film og i digtsamlingen Apo kryf. Undervejs i Døden & Co. inddrager han elementer af filmsekvenser,
poesi og citater, der hjælper ham med udtrykket, men samtidig slører grænsen mellem
illusion og realitet, mellem liv og død.
Moodysson er bedst kendt som instruktør til filmene Fucking Åmål, Tillsammans, Lilja
4-ever og Mammut. Døden & Co. er en perle af en roman, der får læseren til at undres
og le over livet og døden.

Oversættelse: Jacob Jonia
Originaltitel: Döden & Co.
Isbn: 978 87 7955 968 4
ca. 250 sider – ca. 249 kr. (Vejl.)

Oversat
DANSK
skøn
skøn
En indtrængende
og bevægende roman

Hans Keilson
KOMEDIE I MOL
Forår 2012

”Hans Keilsons bøger er mesterværker, og Hans Keilson er
et geni” ... skrev en New York Times-anmelder, da Komedie
i mol udkom i USA i sommeren 2010.
Hans Keilsons forældre omkom i Auschwitz under anden
verdenskrig, og han selv levede under jorden som del af
den hollandske modstandsbevægelse. Han døde i foråret
2011 som 101-årig og nåede at opleve, at hans romaner
nu er blevet genopdaget og udgives over hele verden.
Komedie i mol handler om et ægtepar, der skjuler en jøde i deres hus under tyskernes
besættelse af Holland. Jøden bliver imidlertid syg og dør, og for at slippe af med liget
uden selv at komme i fare bærer de det over i en park og efterlader det på en bænk. Ud
fra dette enkle stof har Hans Keilson skabt en psykologisk indtrængende, bevægende
og umoraliserende roman om nogle af menneskelivets største moralske dilemmaer,
og han hører til kredsen af de allerbedste forfattere, der har mødet mellem krigen og
mennesket som grundstof

Oversættelse: Aino Roscher
Originaltitel: Komödie in moll
Isbn: 978 87 7955 973 8
ca. 128 sider – ca. 199 kr. (Vejl.)

Oversat skøn
Moderne amerikansk klassiker

Richard Yates

JOHN WILDERS EFTERÅR
Efterår 2011

John Wilder er midt i trediverne med et godt job, en sød
kone og en søn på ti, der tilbeder ham. Men noget er helt
galt. Hans familie interesserer ham ikke længere, hans
udenomsaffærer keder ham inderligt, og han er begyndt
at drikke for meget. En aften først på efteråret ringer han
til sin kone for at sige, at han ikke kommer hjem, og fra
det øjeblik ryger John Wilder ind i sit livs mest turbulente
efterår. Yates skriver med en hjerteskærende indsigt og
klarhed om, hvordan en ellers ordentlig mand svigter ikke
bare sin familie, men også det bedste i sig selv.
Den genopdagede amerikanske mester Richard Yates er udkommet på dansk med to
anmelderroste romaner, Revolutionary Road i 2009 og Easter Parade i 2010. Begge
romaner er blevet moderne klassikere og en af dem, Revolutionary Road, er desuden
blevet til en både Golden Globe- og Oscarvindende film af Sam Mendes.
“Hvor er det godt, at Yates nu er introduceret på dansk.
Han fortjener til fulde sin status som litterær klassiker.”
Tonny Vorm, Information

Oversættelse: Ninna Brenøe
Originaltitel: Disturbing the Peace
Isbn: 978 87 7955 701 7
ca. 250 sider – ca. 299 kr. (Vejl.)

Oversat skøn
Amerikansk nyklassiker

James Salter
LYSÅR

Forår 2012
Ægteparret Negra og Viri lever et privilegeret liv med
dejlige middage, gode venner, søde børn og skønne
dage med skøjteløb eller solbadning. Men små sprækker
begynder at vise sig i den glitrende overflade, de viser
frem – sprækker, der efterhånden ødelægger billedet, så
det ikke mere kan repareres.
Lysår er i sin tematik og skrivestil et tidløst værk om
lykkens og livets forgængelighed. Den udkom i USA i
1975 og bidrog til James Salters ry som en af de bedst
skrivende amerikanske forfattere. Men ligesom kollegaen Richard Yates blev han glemt
af den store offentlighed, indtil de begge for nogle få år siden blev genopdaget og nu
oversættes til alverdens sprog.

Oversættelse:
Connie Møller Christensen
Originaltitel: Light Years
Isbn: 978 87 7955 869 4
ca. 320 sider – ca. 299 kr. (Vejl.)

Oversat skøn
VAMPYRROMAN FOR VOKSNE

Jon Courtenay Grimwood
ASSASINERNES HEMMELIGHED
Efterår 2011

I det 15. århundredes Venedig eksisterer fattigdom og
sygdom side om side med adelens rigdom og intriger,
og overnaturlige væsner lurer i skyggerne. Officielt er
Hertug Marco leder, men han er sinke, og hans onkel
og tante er de egentlige herskere. Den nat, hvor verden
ændrer sig, forbereder lederen af hertugens assassinere,
sig på et drab, og selvom det bare er et enkelt drab blandt
hundreder, ændrer dette mord hans liv for evigt.
Assasinernes hemmelighed er en historisk eventyrroman,
der appellerer lige meget til historisk og litterært interesserede læsere som til modne
fans af vampyr- og varulvegenren. Det er Jon Courtenay Grimwoods første roman på
dansk, men han har otte kritikerroste titler bag sig, og hans bøger er oversat til mere end
elleve sprog. Grimwood er blevet nomineret til Arthur C. Clarke Award to gange og til
BSFA Award for bedste roman hele syv gange, hans levende sprog afspejler 1400-tallets
konventioner i en tilpasset og let forståelig form.

Oversættelse: Martin Skovhus
Originaltitel: The Fallen Blade
Isbn: 978 7955 863 2
460 sider – 299 kr. (Vejl.)

oversat skøn
James Ellroys Underworld U.S.A.-trilogi
nu komplet

James Ellroy

DEN RØDE GUDINDE
Forår 2012

Den røde gudinde er det sidste bind af det amerikanske krimifænomen James Ellroys store 1960’er-trilogi
med samletitlen Underworld U.S.A. Et romanværk, der
afdækker, hvordan en håndfuld engang så magtfulde
hvide, konservative mænd forsøger at bekæmpe alt og
alle, der kan true deres værdier. Romanen åbner i 1968,
fem år efter, at John F. Kennedy blev myrdet i Dallas.
Vietnam-krigen eskalerer konstant. De sorte er begyndt
at blive højrøstede og militante. Det samme er kvinderne
og bøsserne. Venstrefløjen har overlevet McCarthy-perioden, og faktisk lader den til at
stå stærkere end nogensinde.
Ligesom i de to første bind, American Tabloid (1995) og Et amerikansk dødstrip (2001)
blander Ellroy de historiske skikkelser med de fiktive hovedpersoner, og han har med
denne trilogi – ikke mindst dette tredje bind – skabt et af de største amerikanske
romanværker til dato om, hvad der blev af de gammeldags amerikanske værdier, og
hvordan disse værdier manifesterer sig i nutidens dybt splittede USA.

Oversættelse: Jette Røssel
Originaltitel: Blood’s a Rover
Isbn: 978 87 7955 819 9
ca. 600 sider – ca. 349 kr. (Vejl.)

oversat skøn
Han inspirerede H.C. Andersen,
Poe og Kafka

E.T.A. Hoffmann

UDVALGTE FORTÆLLINGER
bind I og II
Forår 2012

Hoffmann er blandt de uomgængelige inden for fantastikken, og i denne samling finder vi dels en række ’gotiske’
fortællinger, der bugner af skæbneramte mænd, farlige
kvinder, lumpne djævle og luskede dobbeltgængere og
dels nogle klassiske kunsteventyr, hvor alfer, feer, børn og
andet godtfolk bekæmper troldvæsen i alle dets former.
Det er typisk dumheden, snæversynet og fantasiløsheden,
der får nogle gevaldige drag over nakken i Hoffmanns
univers. Han var i øvrigt en helt central inspiration for H.C. Andersen og for senere så
berømte fortællere som Edgar Allan Poe og Franz Kafka.
Den tyske romantiker E.T.A. Hoffmanns fortællinger har haft en krank skæbne i dansk
oversættelse – kun få af hans værker er tidligere oversat. Det rådes der bod på med
denne samling af i alt 16 fortællinger i to bind.

Oversættelse:
Hans-Jørgen Birkmose
Isbn: 978 87 7955 902 8 bd I
Isbn: 978 87 7955 917 2 bd II
Isbn: 978 87 7955 918 9 bd I+II
bd I 420 sider – 299 kr. (Vejl.)
bd II 380 sider – 299 kr. (Vejl.)
Samlet pris 499 kr. (Vejl.)

Biografier & erindringer

OZZY OSBOURNES
VELOPLAGTE ERINDRINGER

Ozzy Osbourne
I AM OZZY
Forår 2012

Vi kender alle galningen Ozzy. Enten som Heavy Metalmusikkens fader – the Prince of Darkness – eller fra den
vanvittige reality-sitcom The Osbournes, som har gået sin
sejrsgang over hele verden.
Men kender vi ham egentlig?
I denne længe ventede selvbiografi fortæller Ozzy for
første gang historien om sit eget liv fra barndommen og
ungdommen i Verdens Røvhul, Birmingham, hvor han
keder sig ihjel som slagteriarbejder og samlebåndsarbejder, til hans liv som fordrukken
superstjerne på alverdens største rockscener.
Oversættelse: Jacob Brønnum
Originaltitel: I Am Ozzy
Isbn: 978 87 7955 977 6
ca. 350 sider – ca. 269 kr. (Vejl.)

Biografier & erindringer

Om Bob Dylan og det Amerika
der inspirerede ham

Sean Wilentz

BOB DYLAN I AMERIKA
Forår 2012

I sin usædvanligt dybdeborende biografi om Bob Dylan går
Sean Wilentz historisk til værks og beskriver det Amerika,
Dylan bliver inspireret af. Han gennemgår betydningen
af de steder, han har været, Greenwich Village-æraen,
og alle de store navne i beatgenerationen, som Dylan
både inspirerede og lod sig inspirere af, navne som
Allen Ginsberg og ikke mindst Woody Guthrie. Wilentz
analyserer Dylans musikalske udvikling fra de allerførste
år og frem til udgivelsen af Christmas in the Heart i 2009.
Han har fulgt Dylan på meget nært hold i alle årene, og
bogen er forsynet med hidtil ukendte sort/hvid-fotos.
Sean Wilentz er professor i historie ved Princeton University. Han har skrevet bøger om
amerikansk historie og politik, men han har også skrevet tekster til Bob Dylans officielle
hjemmeside og prisbelønnede præsentationer til hans musikudgivelser.

Oversættelse: Steen Fiil
Originaltitel: Bob Dylan in America
Isbn: 978 87 7955 919 6
ca. 400 sider – ca. 299 kr. (Vejl.)

Spændingsroman
Norges bedste kriminalroman 2010

Chris Tvedt
DØDENS CIRKEL
Forår 2012

Den norske krimiforfatter Chris Tvedt ramte for alvor plet
med sin femte roman om den utraditionelle forsvarsadvokat Mikael Brenne, for med Dødens cirkel blev han både
nomineret til den skandinaviske krimipris Glasnøglen og
vandt Rivertonprisen 2010 for årets bedste kriminalroman
i Norge.
Advokat Mikael Brenne er ved at udvikle sig til en af landets mest profilerede forsvarsadvokater, men en rutinesag
for en professionel forbryder udvikler sig til et mareridt,
der tvinger Brenne til at lukke ned for en stund og rejse væk. I sit eksil påtager han sig
at hjælpe en mand, som blev dømt for dobbeltdrab på to piger i øsamfundet Vestøy for
25 år siden. Mikael Brenne, der ikke troede, tingene kunne blive værre, bliver meget
klogere. På øen vil ingen have rodet op i gamle traumer, koste hvad det vil …

Oversættelse: Lena Krogh Bertram
Originaltitel: Dødens Sirkel
Isbn: 978 87 7955 907 3
Isbn: Mp3 978 87 7129 012 7
ca. 350 sider – ca. 299 kr. (Vejl)
Mp3-Lydbog – ca. 199 kr. (Vejl)

Spændingsroman
Prisbelønnet forfatters
syvende krimi på dansk

Kjell Eriksson

DEN HÅND DER SKÆLVER
Forår 2012

En novemberdag 1993 forlader en socialdemokratisk
politiker et møde i Uppsala og forsvinder sporløst.
Mange år senere genkendes den forsvundne politiker i
menneskemylderet i Bangladore, og i Uppsala hører en
nyopereret kriminalinspektør Berglund nyheden, mens
han ligger på sygehuset. Han får den ide at tjekke en
anden ældre sag om et samtidigt, uopklaret mord på en
gammel mand.
Ann Lindell selv har problemer nok. En afsavet kvindefod dukker op i skærgården, og i
det nærliggende område bor der påfaldende mange gamle, ensomme mænd, der alle
har motorsave og grenklippere. Og hvem er den asiatiske kvinde på politiets foto, som
naboerne aldrig har set?
Den prisbelønnede svenske forfatters syvende kriminalroman på dansk med kriminal
inspektør Ann Lindell i hovedrollen, og som altid med Uppsala i en fremtrædende birolle.

Oversættelse: Lena Krogh Bertram
Originaltitel: Den hand som skälver
Isbn: 978 87 7955 978 3
ca. 350 sider – ca. 299 kr. (Vejl.)

Spændingsroman
Endelig en islandsk finanskrisekrimi

Ævar Örn Jósepsson
MULIGHEDERNES LAND
Efterår 2011

Mulighedernes land er Ævar Örn Jósepssons tredje krimi på
dansk, tidligere er udkommet Blodbjerget i 2007 og Uden
synd i 2008. Romanen blev nomineret til den fornemme
skandinaviske krimipris Glasnøglen 2011.
Mulighedernes land er en blodig og barsk, men også
morsom kriminalroman. Den udspiller sig midt under den
store finanskrise, hvor Island smeltede ned. En kendt
spekulant og milliardær findes myrdet og korsfæstet i
sin kæmpevilla. Store demonstrationer mod banker og
regering endte i, at spekulanten blev overfaldet og gennembanket af en flok unge
mennesker. Er det nogle af dem, der er gået videre i deres hævn? Samtidig findes
en polsk arbejder myrdet i en nedbrændt lagerbygning, der også rummede et stort
hjemmebrænderi. Og snart peger alt på, at der er tale om et internt oprør i den polske
mafia. Vores indsatsgruppe fra politiet i Reykjavik med den sympatiske Ární, den grove
bulderbasse Gudni, ultrafeministen Katrín og chefen Stefan arbejder med alle muligheder
åbne, presset fra alle sider.
Bliver der revolution i Island? Nej, siger Katrín, her er for mange tøsedrenge.

Oversættelse: Áslaug Th.
Rögnvaldsdóttir.
Originaltitel: Land tækifæranna
Isbn: 978 87 7955 871 7
ca. 330 sider – ca. 299 kr. (Vejl.)

Spændingsroman
Længe ventet ny Kenzie og Gennarokrimi fra mesteren Lehane

Dennis Lehane
MOONLIGHT MILE
Forår 2012

Dennis Lehane hører til blandt den lille håndfuld amerikanske krimiforfattere, der udgives verden over. Han har
de filmatiserede bestsellere Mystic River og Shutter Island
på backlisten, og i foråret 2011 udkom den store historiske
roman Den givne dag til overstrømmende anmeldelser.
Moonlight Mile er efterspillet til den kidnapningshistorie,
der udspillede sig i romanen Gone, Baby, Gone, hvor
detektivparret Patrick Kenzie og Angie Gennaro blev
involveret i en hjerteskærende sag om bortførelsen af den 4-årige Amanda McCready.
Nu er Patrick og Angie blevet gift og har selv en lille pige, men ingen af dem har
nogensinde kunnet glemme Amandas sag. Da Patrick bliver ringet op af Amandas tante
Beatrice, får han en overraskende oplysning, der tvinger ham – mod både sin vilje og
sine instinkter – til at gå ind i den modbydelige sag endnu engang.

Oversættelse: Søren K. Barsøe
Originaltitel: Moonlight Mile
Isbn: 978 87 7955 979 0
ca. 350 sider – ca. 299 kr. (Vejl.)

Spændingsroman
En nervepirrende rejse
ind i den amerikanske ødemark

C.J. Box

TIL DEN YDERSTE GRÆNSE
Forår 2012

Cody Hoyt er en fremragende kriminalbetjent, som for
nylig er gået på vandvognen og nu kæmper med abstinenserne og lysten til at droppe kuren. Og bedre bliver
det ikke, da hans AA-ven og mentor bliver fundet brændt
ihjel i en bjerghytte. Det er tilsyneladende selvmord, men
da Cody undersøger sagen nærmere, opdager han, at der
ligger en forbrydelse bag. På grund af sit drukbelastede
forhold til kollegerne får Cody ikke lov til at komme på
sagen, men han starter alligevel sin egen undersøgelse,
og inden længe befinder han sig midt i en katten og musen-leg med en morder, som
synes at kende alle Codys træk på forhånd.
Til den yderste grænse er en nervepirrende rejse ind i den amerikanske ødemark med
en morder og hans forfølger
C.J. Box fik sit gennembrud i Danmark med Edgar Award-vinderen Blue Heaven, der blev
efterfulgt af romanen Tre uger igen.

Oversættelse: Ib Poulsen
Originaltitel: Back of beyond
Isbn: 978 87 7955 806 9
ca. 350 sider – ca. 299 kr. (Vejl.)

B&U
Bind to i den anmelderroste
serie om pigen Lola

Janne Hejgaard

LOLA & KALEJDOSKOPET
Forår 2012

Janne Hejgaards pigebogsserie Lola midt i verden bygger
bro mellem den dramatiske, fiktive bogverden og den
almindelige dagligdag, som børn og unge kender uden
for bøgerne. Her i andet bind har Lola nu boet i Danmark
i tre måneder. Det er grå og våd vinter, og hun savner sit
varme Afrika.
Lolas modstander fra første bog, Camilla, finder sammen
med fire andre piger i en bande, Gangsta Gals, som laver
udspekulerede hævnaktioner, der både udspiller sig på
Facebook og i virkeligheden, og hendes første target er Lola.
Lola & kalejdoskopet er en spændende bog til de 10-14-årige. Det er også en historie
om, at den bedste måde at tackle sine modstandere på somme tider er at danse med
dem i stedet for at kæmpe mod dem.

Isbn: 978 87 7129 013 4
ca. 255 sider – ca. 225 kr. (Vejl.)

Faglitteratur
DANSK skøn
Psykologi

Pernille Hornum

SANDHEDER OM LØGN OG BEDRAG
Efterår 2011

Pernille Hornum

SANDHEDER
OM

løgn

& BEDRAG

Hvad sker der i et menneskes liv, når vi møder løgnen og
måske mister tilliden til nogen, vi troede, vi kunne stole
på? Hvorfor lyver vi selv, og er løgnen altid af det onde?
I denne bog fortæller en række mennesker om deres
erfaringer med løgnen. Blandt andre taler filminstruktør
Thomas Vinterberg og skuespiller Paprika Steen om løgn
og sandhed i filmkunsten og i kunsten generelt. Sexolog
Joan Ørting fortæller om, hvad løgn og bedrag gør ved
parforholdet. Psykolog Svend Brinkmann og præst Preben
Kok belyser, hvilke konsekvenser både løgn og ærlighed kan have for menneskets
tilværelse, vores tro og vores tillid. Og journalist Christoffer Guldbrandsen taler om den
mere politiske løgn og mediernes jagt på sandheden eller blot den gode historie.
Andre medvirkende: Forsvarsadvokat Merete Stagetorn, instruktør Nils Malmros,
højskoleforstander Jørgen Carlsen, politiker Johanne Schmidt-Nielsen og sportsdirektør
Brian Holm.

Isbn: 978 87 7955 883 0
ca. 270 sider – ca. 269 kr. (Vejl.)

Faglitteratur
Psykologi

Arno Geiger

DEN GAMLE KONGE I SIT EKSIL
Forår 2012

Den gamle konge i sit eksil har ligget på de tyske bestsellerlister siden februar 2011. Her beskriver den prisbelønnede østrigske forfatter Arno Geiger både morsomt og
sorgfuldt, hvordan det er, når ens nærmeste rammes af
sygdom. Hans far har fået Alzheimers, og i sin kærlige
beretning om ham fortæller Geiger om sit genvundne
venskab med faren og samværet med ham, fra den
begyndende demens og helt frem til den uafvendelige
afslutning – døden.
Geiger bevarer respekten og kærligheden til faren, men
fortæller alligevel om absurditeten, de vanvittige dialoger, og de utroligt vanskelige
problemer, der tårner sig op foran de nærmeste, når et elsket menneske forandrer sig
for øjnene af en.
Arno Geiger modtog i 2011 Konrad-Adenauer-Stiftungs litteraturpris for sit forfatterskab.

Oversættelse: Jesper Høy Hansen
Originaltitel: Der alte König
in seinem Exil
Isbn: 978 87 7955 981 3
ca. 188 sider – ca. 229 kr. (Vejl.)

Faglitteratur
Psykologi

Lars-Åke Kastling

MÆND DER SLÅR KVINDER
Forår 2012

Det sker hver eneste dag: mænd, der inden for hjemmets
fire vægge slår kvinder og børn. Men det kan lade sig
gøre for disse mænd at få hjælp til at standse volden.
Den svenske forfatter Lars-Åke Kastlings bog handler
om, hvorfor mænd slår. Ofte er det mænd, der ikke har
lært at forstå hverken deres egne eller andres følelser og
derfor vælger at reagere med vold. Mænd, der har taget
deres barndoms vold med sig ind i voksenlivet , men som
gennem samtalebehandling kan få kontakt med deres
følelsesliv og igen lære at mærke, hvad de føler – noget,
der gør det muligt for dem at vælge volden fra.
Lars-Åke Kastling har en personlig baggrund for sit arbejde med bogen. I indledningen
fortæller han om de overgreb, han selv blev udsat for som barn. Da han en dag slog sit
eget barn, søgte han behandling. Siden har han interesseret sig for mænds vold mod
deres nærmeste, og hans bog er et resultat af omfattende forskning.

Oversættelse: Vibeke Holstein
Originaltitel: Män som slår kvinnor
Isbn: 978 87 7955 999 8
ca. 220 sider – ca. 269 kr. (Vejl.)

Faglitteratur
Psykologi

Roz Shafran, Sarah Egan og Tracey Wade
AT OVERVINDE PERFEKTIONISME
Forår 2012

At stræbe efter at gøre sit absolut yderste er en god egenskab, og det er godt at sætte
store mål for sig selv. Men indimellem kammer det over, så det aldrig føles godt nok,
uanset hvor hårdt vi stræber. Vi vil fremstå perfekte i alle henseender og kommer
derfor til at sætte helt urealistiske standarder for os selv. Perfektionisme udspringer
i virkeligheden af lavt selvværd, og i værste fald kan det medføre tvangsadfærd og
depressioner. Denne bog gør det muligt for læseren alene eller i samarbejde med en
professionel behandler at overvinde de negative, automatiske tanker, der fører til en
ødelæggende perfektionistisk adfærd.
Bogen udkommer i ‘At overvinde-serien’, en række selvhjælpsguider, skrevet af specia
lister inden for hvert sit felt, der med held har videreudviklet principperne og teknikkerne
fra den kognitive terapi og overført dem til bøger, der guider læseren igennem en aktiv
selvhjælpsproces.

Oversættelse: Kirsten Vesterager
Originaltitel: Overcoming
perfectionism
Isbn: 978 87 7129 003 5
ca. 270 sider – ca. 269 kr. (Vejl.)

Faglitteratur
Naturvidenskab

Stephen Hawking

MESTERVÆRKET – BAGOM HAWKINGS
UNIVERS
Forår 2012

I Mesterværket – Bagom Hawkings univers tager Stephen
Hawking og Leonard Mlodinow os med på en hæsblæsende
rejse gennem naturvidenskabens og filosofiens forsøg på
at besvare universets og livets store spørgsmål. Bogen
er en selvstændig fortsættelse til bestselleren Hawkings
univers, men denne gang kommer vi så tæt på de store
mysterier, som vi nogensinde har været før.
Med glimt i øjet og imponerende overblik forklarer forfatterne selv de mest komplicerede moderne teorier på så tilgængelig, nervepirrende og
spændende vis, at bogen tåler sammenligning med de bedste pagetunere.
Oversættelse: Stefan Hansen
Originaltitel: The Grand Design
Isbn: 978 87 7955 884 7
ca. 220 sider – ca. 249 kr. (Vejl.)

Filosofi
Filosofi

Hannah Arendt
OM REVOLUTION
Efterår 2011

Om revolution, der her foreligger for første gang i dansk
oversættelse, hører til Hannah Arendts politisk-filosofiske
skrifter og er ligesom Menneskets vilkår et værk, som
henvender sig bredt og bliver læst på tværs af faggrænser.
I denne bog sammenligner Arendt de tre store revolutioner, den franske, den russiske og den amerikanske – og
som bekendt tager hun parti for sidstnævnte på grund
af dens fokus på friheden frem for den sociale lighed.
Arendts styrke og evige aktualitet beror i høj grad på, at hun er så vanskelig at placere
i et politisk højre-venstre-skema. Hun er uforudsigelig, original og altid indsigtsfuld.
Bogen udkommer i serien Kulturklassiker Klim

Oversættelse: Joachim Wrang
Originaltitel: On Revolution
Isbn: 978 87 7955 885 4
ca. 370 sider – ca. 299 kr. (Vejl.)

Filosofi
Filosofi

Ludwig Wittgenstein

SIDSTE SKRIFTER OM
DEN FILOSOFISKE PSYKOLOGI II
Efterår 2011

Ludwig Wittgenstein er en af de mest indflydelsesrige
tænkere i det tyvende århundrede. I hans sidste år arbejdede han på disse Sidste skrifter om den filosofiske
psykologi. Teksterne udgør i dag et væsentligt bidrag
til Wittgenstein-forskningens stigende interesse for
filosoffens beskrivelser af psykologiske begrebers brug
og funktion.
Optegnelsernes omdrejningspunkt er Wittgensteins
beskrivelser af den brug og misbrug, der gøres af begreberne ”det indre” og ”det ydre” i
hverdagssproget, og inden for filosofi og psykologi. De sidste optegnelser fra notesbogen
er skrevet ganske få dage før Wittgensteins død i 1951. Bogen er forsynet med efterskrift
af Peter K. Westergaard.
Oversættelse: Peter K. Westergaard
Originaltitel: Last writings of the
Under forberedelse efterår 2011 er desuden:
philosophy of psychology
Den blå bog og den brune bog
Isbn: 978 87 7955 853 3
Indledende studier til Filosofiske undersøgelser
ca. 130 sider – ca. 199 kr. (Vejl.)
Bøgerne udkommer i serien Kulturklassiker Klim

Faglitteratur
Management

Paul Otto Brunstad
Forår 2012

klog ledelse

KLOG LEDELSE – MELLEM DYDER
OG DØDSSYNDER

Der er forskel på at gøre ting rigtigt og at gøre de rigtige
ting. Forskellens betydning er temaet for denne bog.
Bogen handler imidlertid ikke blot om “god ledelse” –
som mange ledelsesbøger gør – men også om noget
så befriende som “dårlig ledelse”, hvilket mange nok vil
mene, at de har været udsat for i ny og næ.

klog

ledelse
Mellem dyder og dødssynder

paul otto brunstad

Klog ledelse følger i sporet på forfattere som Ole Thyssen
(Værdiledelse og Æstetisk ledelse) og Ole Fogh Kirkeby
(Det nye lederskab) og flere udgivelser inden for den filosofi-inspirerede tilgang til
ledelsesopgaverne.
Bogen udkommer i serien Ledelse & Læring, der redigeres af Claus Madsen

Oversættelse: Connie M.
Christensen
Originaltitel: Klokt lederskap
Isbn: 978 87 7955 886 1
ca. 288 sider – ca. 299 kr. (Vejl.)

Faglitteratur
Management

Niels Christian Nickelsen (red.)
ARBEJDSLIVETS SKYGGESIDER
Forår 2012

Dette andet bind i den nye serie MODERNE ARBEJDSLIV sætter fokus på den betydning, vores arbejdsliv har for os – som ledere, som medarbejdere og som mennesker.
Arbejdslivets skyggesider tager fat på, hvad der sker, når samarbejdet knaser, når
medarbejderne går ned med stress, eller mobning tager overhånd på arbejdspladsen.
Hvorfor sker det, og hvad kan ledere og medarbejdere gøre for at undgå det? Bogen
belyser også, hvordan en arbejdsplads’ organisering i sig selv kan medvirke til, at
skyggesiderne af arbejdslivet tager overhånd.

Bogen udkommer i serien Moderne arbejdsliv, der redigeres
af Svend Brinkmann, Cecilie Eriksen & Joel Haviv.

Isbn: 978 87 7129 002 8
ca. 250 sider – ca. 299 kr. (Vejl.)

Faglitteratur
Management

Mihaly Csikszentmihalyi

GOOD BUSINESS – LEDELSE MED FLOW
Forår 2012

Mihaly Csikszentmihalyi er ophavsmand til flow-konceptet, og han er en kendt skikkelse i Danmark inden for
psykologi, herunder erhvervspsykologi, og pædagogik.
Hans bøger når derfor ud til et meget bredt publikum.
Denne bog er den første og eneste, der konkret tager fat
på flow i relation til ledelse. Csikszentmihalyis pointe er,
at en god, etisk, sund forretning er glædesfremkaldende
for organisationen og de mennesker, der arbejder der.
Det involverer gensidig respekt mellem ledere og medarbejdere og hensyn til et godt arbejdsmiljø. En god arbejdsplads søger at involvere
medarbejderne i at skabe mening på arbejdspladsen – at gøre arbejdet meningsfuldt
for sig selv såvel som for organisationen.
Bogen udkommer i serien Ledelse & læring, der redigeres af Claus Madsen

Oversættelse: Peter Weigelt
Originaltitel: Good business
Isbn: 978 87 7129 004 2
ca. 260 sider – ca. 299 kr. (Vejl.)

Faglitteratur
MANAGEMENT

Chris Argyris

FÆLDER I ORGANISATIONEN
Forår 2012

Chris Argyris gør klart rede for, hvad fælderne i organisationen er, og hvordan vi kan forstå deres årsager som noget
naturligt og universelt. Dernæst analyserer han en række
redskaber, man kan benytte til organisationsudvikling, og
viser, hvordan de kan forhindre, at vi falder i fælderne –
eller måske få os ud af dem igen.
Professor i ledelse ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj
Bukh, gav bogen fem stjerner ud af seks, da han anmeldte
den engelske udgave i Børsen i efteråret 2010. En yderst
relevant bog for ledere og udviklingskonsulenter i både den private og den offentlige
sektor.
Bogen udkommer i serien Ledelse & læring, der redigeres af Claus Madsen

Oversættelse: Peter Weigelt
Originaltitel: Organizational trap
Isbn: 978 87 7955 913 4
ca. 148 sider – ca. 299 kr. (Vejl.)

Paperback

Haruki Murakami

TRÆKOPFUGLENS KRØNIKE
Efterår 2011

Denne store roman er Murakamis hovedværk. Den leger
ubesværet med sprog og genre, veksler elegant mellem
realisme og mystik og fører læseren ind i den japanske
historie. Og som underlægningsmusik hører vi sære
fugleskrig og kanebjælder i cyberspace.

»Telefonen ringede, mens jeg var ved at koge spaghetti
ude i køkkenet.«
Så tilforladeligt og hverdagsagtigt begynder denne
fantastiske fortælling. Men da den arbejdsløse, nærmest
hyperalmindelige fyr, Toru Okada, tager telefonen, hører han en stemme, der tilhører en
kvinde, han ikke kender – ikke desto mindre lader hun til at vide alt om ham. Hermed er
det endegyldigt forbi med hans uforstyrrede hverdagsrutiner.

“TRÆKOPFUGLENS KRØNIKE har internationalt cementeret Haruki Murakamis
placering som en af tidens største fortællere, og den må regnes blandt
efterkrigstidens store originale romaner.”
Kim Skotte, Politiken

Oversættelse: Mette Holm
Originaltitel: Nejimaki-dori
kuronikure
Isbn: 978 87 7955 888 5
705 sider – 129 kr. (Vejl.)

Paperback

Haruki Murakami
EN VILD FÅREJAGT
Efterår 2011

Haruki Murakamis allerførste roman på dansk kommer nu
som paperback. Her leger han med kriminalfortællingen,
thrilleren og den allegoriske roman. I et usædvanligt klart
og stilrent sprog fortæller han en vidunderlig historie fra
Japan.
En ung mand bor alene i en lejlighed i Tokyo, og han keder
sig, men så møder han en ung kvinde med de smukkeste
ører, han nogensinde har set, falder over et billede af et
får med en stjerneformet plet på ryggen, og opsøges af
en mand, der kalder sig ‘Bossen’. Bossen har en opgave,
der skal løses. Den unge mand må påtage sig hvervet, hvis han vil overleve. Den vilde
fårejagt er i gang.
”Vibrerende underfundig stilsans og spændingsfornemmelse, så man på den ene
side ikke kan komme videre hurtigt nok, på den anden side skruer læsetempoet helt
ned, for at det ikke skal være ovestået for hurtigt.”
Jakob Levinsen, Jyllands-Posten

Oversættelse: Mette Holm
Originaltitel: Hitsujo o
megure boken
Isbn: 978 87 7955 889 2
320 sider – 99 kr. (Vejl.)

Paperback

Haruki Murakami
DANS DANS DANS
Forår 2012

I denne selvstændige fortsættelse af En vild fårejagt
møder vi igen den 34-årige tekstforfatter, der leder efter
en kvinde, han ikke kan glemme. Det fører ham tilbage til
Hotel Delfin, men hotellet er revet ned, og i stedet ligger
der et stort internationalt kædehotel.
“Nu ved vi, at der sidder en stor forfatter i Japan,
som skrev denne bog og har skrevet adskillige
flere siden. Mere tak!”
Lars Bonnevie, Weekendavisen

Oversættelse: Ib Høi Hansen
Originaltitel: Dansu Dansu Dansu
Isbn: 978 87 7129 005 9
ca. 340 sider – 99 kr. (Vejl.)

Paperback

Haruki Murakami
KAFKA PÅ STRANDEN
Efterår 2011

På sin femtenårs fødselsdag stikker Kafka Tamura af hjemmefra. Blandt de få ting, han tager med, er et fotografi af
ham selv og hans storesøster fra dengang, han var tre år,
og hun var ni. De sidder på en strand og ler lykkeligt. Men
Kafka kan slet ikke huske, at han har været lykkelig. Han
har hverken set sin mor eller sin søster siden dengang, og
hans far, som han nu flygter fra, har plantet en sælsom
spådom hos ham.

“Det hverken kan eller skal betvivles, at ‘Kafka på stranden’
er Romankunst med stort R. Verdenslitteratur er et rammende prædikat.”
Per Krogh Hansen, Berlingske Tidende

Oversættelse: Mette Holm
Originaltitel: Umibe No Kafuka
Isbn: 978 87 7129 006 6
460 sider – 129 kr. (Vejl.)

Paperback

Ian Rankin

MELLEM VENNER
Efterår 2011

Den skotske bestsellerforfatters første kriminalroman
efter John Rebus-serien er en elegant hvem snyder
hvem-thriller, der præsenterer en række spændende
Edinburgh-typer, både blandt de såkaldt pæne drenge
og blandt de rigtig slemme.
Et storstilet kunsttyveri udtænkes og planlægges til mindste detalje. Ideen er at stjæle malerierne, uden at nogen
vil opdage, at de er forsvundet. Men rigtig meget har det
med at opføre sig anderledes end planlagt – alene det at
holde styr på, hvem der egentlig er venner med hvem.
“Plottets bærende præmis, nemlig spørgsmålet om, hvem der snyder hvem,
fænger fra start til slut. Rankin kan også uden Rebus.”
Tonny Vorm, Information

Oversættelse: Søren K. Barsøe
Originaltitel: Doors Open
Isbn 978 87 7955 890 8
350 sider – 99 kr. (Vejl.)

Paperback

Patti Smith
JUST KIDS
Efterår 2011

Patti Smiths bestseller af en selvbiografi fra julen 2010
kommer som paperback op til julen 2011. Bogen, der
fik alle anmelderroser frem i de danske aviser, og blev
et internationalt hit er en smuk kærlighedshistorie, der
begynder som et eventyr og ender som en elegi.
Et boheme-romantisk erindringsbillede af et svundet New
York, tegnet med vemod og nærvær. Erindringskunst af
fornemste karat, der da også vandt en af amerikansk
litteraturs største priser i 2010, nemlig The National Book
Award.
“Patti Smith har skrevet en af den slags biografiske erindringsbøger, der vokser sig
til at blive et nærgående, vedkommende og tankevækkende kunstværk i sig selv.”
Erik Jensen, Politiken

Oversættelse: Charlotte Kornerup
Originaltitel: Just Kids
Isbn 978 87 7955 891 5
350 sider – 139 kr. (Vejl.)

Paperback

Ira B. Nadel

LEONARD COHEN – ET LIV
Efterår 2011

I over halvtreds år har Leonard Cohen været en markant
skikkelse inden for musikken og litteraturen. Men trods
de mange år i mediernes søgelys, har den blufærdige
canadier altid værnet om sit privatliv og ladet digte,
romaner og sange tale for sig selv.
Med denne biografi, som Leonard Cohen selv har autoriseret, åbnes der endelig for mysteriet om manden bag rockens dybeste stemme. Bogen kommer omkring det hele:
kvinderne, stofferne, depressionerne, Zenbuddhismen. Og
hele tiden sammenflettes liv og værk, så vi ser, hvordan
det ene indvirker på det andet.
“Fremragende biografi, som på samme tid formår at være grundig
og gedigent underholdende. Den kan anbefales både
for sin dybde og sit forbavsende letlæste sprog.”
Gaffa

Oversættelse: Steen Fiil
Originaltitel: Leonard Cohen – A Life
Isbn: 7955 8922
334 sider – 139 kr. (Vejl.)

Paperback

Jonathan Lethem
MODERLØSE BROOKLYN
Forår 2012

Med denne overrumplende litterære krimi blev den
amerkanske forfatter Jonathan Lethem for første gang
præsenteret for et dansk publikum.
Moderløse Brooklyn er på én gang litterær storbyroman,
der i den egenskab vandt National Book Critic´s Circle
Award – og en fremragende detektivroman, der så i den
egenskab vandt the Golden Dagger Award, verdens mest
prestigefyldte krimipris.

“Hjerneflimmer i højt gear og simpelt hen værd at
læse, uanset om man er til kunst eller krimi.”
Kim Skotte, Politiken

Oversættelse: Søren K. Barsøe
Originaltitel: Motherless Brooklyn
Isbn: 978 87 7129 008 0
320 sider – 99 kr. (Vejl.)

Pocketbøger

Henning Mankell
HUNDENE I RIGA
Forår 2012

Henning Mankells Wallanderserie er en af de bedstsælgende nordiske krimiserier nogensinde. De ni bind i
denne serie er efterhånden udkommet i mange forskellige
udgaver, men aldrig som pocketbøger. Det råder vi nu
bod på.
En redningsflåde driver i land ved Skånes kyst en vinterdag, og i båden ligger to døde mænd. De er blevet
tortureret og skudt, men hvem er de? Kriminalkommissær
Wallander må følge mordernes spor til Riga, og nu begynder et indviklet og farligt, politisk spil, som Kurt Wallander
efterhånden opdager, at han selv er en brik i. Nogen jager
også ham.
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Isbn: 978 87 7129 009 7
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Med sine populære bøger om Oxford-kriminalkommis
særen Morse fornyede Colin Dexter i 80’erne den klassiske, britiske krimi, og Granada fornyede tv-krimien med
sin kongeniale fortolkning af Dexters værk, der havde
John Thaw i rollen som den operaelskende, øldrikkende,
begavede og som regel gnavne kommissær og Kevin
Whatley som Morses uundværlige og godmodige højre
hånd, kriminalassistent Lewis.
Serien løber stadig over skærmen, og bogserien om
kriminalkommissær Morse er blevet en af krimilittera
turens klassikere. Sidst hun blev set er andet bind i serien og handler om opklaringen af
en ung kvindes sporløse forsvinden. Bøgerne udkommer nu for første gang i pocketformat
Oversættelse: Gerd Have
Originaltitel: Last seen wearing
Isbn: 978 87 7129 010 3
340 sider – 69 kr. (Vejl.)
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