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PRISBELØNNET ENGELSK GENERATIONSSATIRE – AF SKARPESTE SLAGS

Sam Byers
SYGE KØER
Vi præsenterer et nyt stort satirisk talent fra England: Sam Byers. Hans
roman Syge køer er en galgenhumoristisk trekantshistorie, der foregår i en
lettere dystopisk udgave af det moderne England. Sam Byers prikker med
sin skarpe pen hul på klicheen om en narcissistisk generation, der ikke formår at indgå i sunde relationer og komme ud over en uendelig utilfredshed med livet – og hvis forældregeneration udviser en selvoptagethed, der
konkurrerer med børnenes. Bagved viser Byers os dybt menneskelige og
genkendelige skæbner, som slås med ensomhed, usikkerhed og destruktiv
selvkritik, og Byers satire er blevet rost for gennem latteren at byde på stor
psykologisk indsigt.
Syge køer er Sam Byers’ debut, og han modtog the Betty Trask Award og
den engelske boghandlerpris Waterstones 11 for bogen, som også blev
shortlistet til Costa Book Award.

SKØNLITTERATUR

ROMAN FRA PAUL AUSTERS STORE FORBILLEDE
FOR FØRSTE GANG PÅ DANSK
Nathaniel Hawthorne
HUSET MED DE SYV GAVLE
Nathaniel Hawthorne (1804-1864) er en af den amerikanske litteraturs ’foun
ding fathers’, læst og elsket af samtidige forfattere som Edgar Allan Poe
og Herman Melville og kanoniseret af eftertiden side om side med disse.
Hans værker behandler ofte begreber som menneskelig synd og ondskab,
og man mærker også tydeligt det sort-romantiske i Huset med de syv gavle,
der her – som i mange af hans historier – udspiller sig i Massachusetts, hvor
Hawthorne selv voksede op.

SKØNLITTERATUR

SMERTEFULD UNGDOMSROMAN
OM DEN USYNLIGE VOLD MELLEM KÆRESTER
Helene Uri
FORDI JEG ELSKER DIG
Elin er stærk og populær, og hun og Frederik er det perfekte match – indtil det begynder at gå galt. Fordi jeg elsker dig er en ungdomsroman om
en altoverskyggende forelskelse og det net af løgne, der fra både offer og
mishandlers side retfærdiggør og dækker over den vold, som eskalerer i
forholdet.
Helene Uri er cand.philol. og blev dr.art. i lingvistik ved Universitetet i Oslo
i 1996. Hun forlod universitetet for at skrive og har nu et stort forfatterskab
bag sig med mere end 22 udgivelser inden for både faglitteratur, børne- og
ungdomsbøger og romaner.

YOUNG ADULT

COOL SCI-FI GYS TIL ALLE MED EN UNG SJÆL

Johan Harstad
DARLAH – 172 TIMER PÅ MÅNEN
NASA lancerer et historisk lotteri for unge. Premien er en rejse til månen. De
tre vindere oplever alle uforklarlige hændelser, også Mia fra Stavanger. Og
på et plejehjem i Miami sidder en mand med baggrund i det amerikanske
forsvar. Han kan knap huske sit eget navn. Men han er sikker på, at en ny
ekspedition til månen kan betyde enden på alt …
Johan Harstad er prisvindende norsk forfatter til bl.a. bestselleren Buzz
Aldrin, hvor blev du af? Han debuterede som 22-årig og har siden skrevet
tre romaner, to novellesamlinger samt dramatik. Darlah er hans første ungdomsroman.

Klim

Klim

YOUNG ADULT

DUGFRISK ROMAN FRA SKANDINAVIENS NYE STORE KRIMISTJERNE

Gard Sveen
HELVEDE ÅBENT
Politimanden Tommy Bergmann finder i en lejlighed i byen en grusomt tilredt, prostitueret pige. Hun er slagtet på en måde, som nøjagtigt svarer til
seriemorderen og psykopaten Arne Rasks mordmetoder. Men han sidder
indespærret på en sikret psykiatrisk afdeling. Enten er Rask uskyldig, eller
også er der en morder derude, der kopierer ham? Eller?
Helvede åbent er anden bog i serien om Tommy Bergmann. Gard Sveen –
der til daglig arbejder som seniorrådgiver i det norske forsvarsministerium
– modtog samtlige store skandinaviske krimipriser for første bind i serien,
Den sidste pilgrim. Senest modtog han Palle Rosenkrantz-prisen for bedste
spændingsroman udgivet i Danmark. Serien bliver nu solgt til udgivelse verden over.

KRIMI OG SPÆNDING

BLODIG UHYGGE UNDER DEN NORSKE IDYL

Marit Reiersgård
PIGEN UDEN HJERTE
En 14-årig pige findes myrdet, og en ældre dame omkommer, da hendes
hus brænder ned. Politiefterforsker Verner Jacobsen er særlig berørt af begivenhederne, for midt i det hele skal han begrave sin søn, som er død
af kræft. Jacobsens kollega Bitte Røed må samle trådene i det uhyggelige
drama, der kommer til at udspille sig i det ellers så idylliske sneklædte Lier,
uden for Drammen.
Pigen uden hjerte er norske Marit Reiersgård anden roman, og hun blev
for den nomimeret til Rivertonprisen. Hendes tredje bog med Jacobson &
Røed ved roret er netop udkommet i hjemlandet og har modtaget en række
‘terningekast fem’, som det hedder i det norske.

KRIMI OG SPÆNDING

TYSK KRIMI FORENER SPÆNDING MED HISTORISK DYBDE

Mechtild Borrmann
VIOLINISTEN
Maj 1948. Den verdensberømte og feterede russiske violinist Ilja Grenko
skal rejse udenlands for at spille koncert. Det har han gjort før, men denne
gang ansøger han om at få familien med. Det er kold krig, under Stalin.
Nogle uger senere meddeler myndighederne Grenkos hustru, at Grenko
nok er stukket af, men aldrig nået frem til Wien. 60 år senere beslutter hans
egenrådige barnebarn Sascha trods mange advarsler at forsøge at finde ud
af, hvad der blev af den ufatteligt værdifulde violin, stradivariussen fra 1727,
som tilhører familien. Men også hvad der blev af hans bedstefar … Det
bliver en grusom rejse østpå fra Tyskland til Rusland, hvor mange, inklusive
den russiske mafia, lægger ham blodige hindringer i vejen.
Mechtild Borrmann har skrevet seks kriminalromaner. For Den der bryder
tavsheden (2014) fik hun den største tyske krimipris Deutscher Krimi Preis.
For Violinisten fik hun i 2015 Grand prix des lectrices de Elle.

KRIMI OG SPÆNDING

HÆSBLÆSENDE THRILLER
FRA DET VIRKELIGE OG DET VIRTUELLE VENEDIG
Jonathan Holt
BORTFØRELSEN
Mia, datter af en amerikansk soldat, bliver bortført i Venedig. Kort efter dukker der videoer op. Videoer af den tilfangetagne Mia foran en aktivistgruppes logo, hvor hun bliver tortureret. Kat Tapo må igen arbejde sammen med
både sin tidligere elsker og kollega, Aldo Piola, og med Holly Boland, en
tidligere veninde og ansat på den amerikanske militærbase i Venedig, hele
tiden i kapløb med tiden. Imens modtager grundlæggeren af hjemmesiden
Carnivia, Daniele Barbo, mails fra Mias kidnappere, og han bliver draget ind
i efterforskningen, mens jagten på den forsvundne pige går både gennem
det virkelige Venedig og den virtuelle kopi af byen, Carnivia, hvor ukendte
gerningsmænd lurer i skyggen, og alle bærer masker.
Jonathan Holt bor i London og arbejder i reklamebranchen. Bortførelsen er
andet bind i Carnivia-trilogien, og den er blevet nomineret til CWA Steel
Dagger Award. Ligesom første bind, Uhyrligheden, er denne bog blevet
sammenlignet med Dan Browns bøger. Tredje og sidste bind, Forræderen,
udkommer i 2017.

KRIMI OG SPÆNDING

OVERRUMPLENDE STÆRK DEBUT FRA INDIEROCK-IKON

Kim Gordon
GIRL IN A BAND
Kim Gordon var gennem 90’erne og 00’erne frontfigur i det stilskabende
støjrockband Sonic Youth. I sin selvbiografi fortæller hun om sin opvækst
med en psykisk syg bror, om hvordan det var at være ”pigen i bandet” i en
mandsdomineret rockverden og om ægteskabet med guitaristen i bandet
Thurston Moore. Bogen er skrevet fra et smertens sted, nemlig bruddet
med sidstnævnte som også satte punktum for Sonic Youth – efter 28 år som
New Yorks cooleste indieband.
Kim Gordon blev et stilikon i rocken og modebranchen, og danske Mø har
udpeget hende som sit største forbillede.

BIOGRAFI & MEMOIR

200 SMÅ SKARPE SIDER OM HVORFOR
DAVID BOWIE ER DEN STØRSTE AF DEM ALLE
Simon Critchley
OM BOWIE
Den 10. januar i år døde en af vor tids største kunstnere. David Bowie blev
69 år, og hans uventede exit to dage efter udgivelsen af hans kun andet album i 12 år gav genlyd verden over. Simon Critchley udgav i 2014 den første
udgave af denne lille bog om Bowies banebrydende værk – og om musikerens jordskælvslignende indflydelse i forfatterens eget liv. Efter Bowies død
blev Critchley bestormet med henvendelser om interview, foredrag og kommentarer. Han takkede kun ja til lidt og skrev i stedet videre på sin bog om
Bowies enorme indflydelse, ikke kun på næsten 50 års musik, men på vores
forståelse af bl.a. identitet og autenticitet, kærlighed og død. Her spiller ikke
mindst hans afskedsværk, Blackstar, en vigtig rolle.
Simon Critchley er professor i filosofi ved The New School for Social Research i New York og forfatter til talrige bøger. Han redigerer The New York
Times’ filosofiklumme ’The Stone’.

BIOGRAFI & MEMOIR

MANGEFACETTERET BOG OM FYRTÅRN
I DANSK TÆNKNING OG TEOLOGI
Kristian Hjortkjær & Hans Nørkjær (red.)
SLØK – PERSPEKTIVFORSKYDNINGER
Johannes Sløk er en af det 20. århundredes største danske teologer. Sløk
ville være blevet 100 år d. 29. april 2016, og i den anledning udgives denne samling artikler, hvor hver af forfatterne skriver om et af Sløks kendte
værker. En perlerække af landets filosoffer og teologer, bl.a. Hans-Jørgen
Schanz og Søren Gosvig Olesen, forsøger respektfuldt, men også kritisk at
tage livtag med den kontroversielle idehistoriker, der udtrykkeligt frabad sig
disciple og eftersnakkere!

BIOGRAFI & MEMOIR

FÅ STYR PÅ KAPITALISMENS DÅRLIGDOMME
MED LETLÆST OG VELTURNERET ØKONOMISK BESTSELLER
Ha-Joon Chang
23 TING MAN FORTIER OM KAPITALISMEN
Med forord af Mogens Lykketoft

Dette er en lettilgængelig bog med et alvorligt ærinde, nemlig at blotlægge
de neoliberalistiske økonomiske fejlslutninger. Med underfundig humor viser Chang, at alle økonomiske valg også er politiske, og at det nu er på
tide at tale ærligt om dem. Chang er ikke modstander af kapitalismen. Han
mener, at det er verdens mest elendige økonomiske system – bortset fra
alle de andre!

Ha-Jong Chang underviser på det økonomiske fakultet på University of
Cambridge. 23 ting man fortier om kapitalismen er oversat til mere end 34
sprog, og Chang har modtaget flere priser for sin evne til at formidle svære
økonomiske teorier. Han er med årene blevet en af verdens mest toneangivende økonomer, i traditionen fra med John Kenneth Galbraith og Joseph
Stiglitz.

DEBAT, PSYKOLOGI, LEDELSE & PÆDAGOGIK

NY VINKEL PÅ HVORDAN STRESS I ARBEJDSLIVET BEKÆMPES

Malene Friis Andersen & Marie Kingston
STOP STRESS
Vi hører ofte høje tal på antallet af stressramte, og der findes
allerede mange bøger om stress på boghandlernes hylder. De
fleste er selvhjælpsbøger, men de synes langt fra tilstrækkelige til at knække stresskurven. Undersøgelser viser, at 95 %
af ledere i det private og offentlige ser stressforebyggelse og
-håndtering som en central ledelsesopgave, men størstedelen
af dem føler sig ikke klædt på til at løfte opgaven. Dét råder Malene Friis Andersen og Marie Kingston bod på med Stop stress,
som bl.a. er til de mennesker – lederne – der står med store
dele af stressudfordringen, men har haft ganske lidt hjælp at
hente i den omfangsrige stresslitteratur.
Malene Friis Andersen og Marie Kingston er begge psykologer
og arbejder som konsulenter, hvor de hjælper offentlige og private virksomheder med at reducere stress.

DEBAT, PSYKOLOGI, LEDELSE & PÆDAGOGIK

INSPIRATION TIL DE FØRSTE SKRIDT MED LYSTFULD LÆSNING

Carina Fast
LÆS MED DIT BARN
Følg dit barn på rejsen ind i skrivningen og læsningens verden og opdag
sammen, hvordan verden er fuld af ord, tegn og symboler, som man sagtens kan lege og læse med, også før barnet læser og skriver selvstændigt:
en slikpose, et restaurantskilt, krusedulleskrift, apps på iPad’en og fortællinger af alle slags.
Læs med dit barn præsenterer en række forslag til, hvordan vi gennem leg
og hverdagssituationer kan stimulere børnenes interesse for sprog og skrift.
Samtidig får vi viden om, hvordan børn lærer at læse og skrive.
Svenske Carina Fast er en af Skandinaviens mest fremtrædende læseforskere. Hun har beskæftiget sig indgående med børns møde med skriftsproget og indgang til læsningen. Bogen henvender sig til forældre, bedsteforældre og alle andre, der har lyst til at støtte børns læse- og skrivelyst.

carina fast

LÆS MED
DIT BARN
Sådan støtter du dit barns skrive- og læseudvikling

klim
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UDVALG AF KOMMENDE EFTERÅRSNYHEDER 2016 FRA KLIM

Haruki Murakami
HØR VINDEN SYNGE & PINBALL, 1973

Yu Hua
FORTÆLLINGEN OM DENGANG XU SANGUANG SOLGTE SIT BLOD

Joseph O’Neill
HUNDEN

Chigozie Obioma
VI VAR FISKERE

Michael Connelly
MORDBRAND

Chris Tvedt
DJÆVELENS BARN

Chrissie Hynde
RECKLESS – MIT LIV SOM PRETENDER

Richard Rorty
FILOSOFI OG SOCIALT HÅB

