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4 michel bussi

Pigen på flyet  
Da et fly i december 1980 styrter ned nær den fransk-schweiziske grænse overle-

ver kun én af de 169 passagerer – en tre måneder gammel pige, der bliver slynget 

ud af kabinen.

Men der var to spædbørn ombord – Lyse-Rose fra den magtfulde Carvillefamilie 

og Emilie fra den fattige Vitralfamilie. Efter lange, men frugtesløse undersøgel-

ser, tilkender en domstol til sidst Vitralfamilien barnet på grundlag af ganske 

få indicier. I frustration ansætter Carvillefamilien privatdetektiven Crédule 

Grand-Duc, men 18 år senere er det stadig ikke lykkedes ham at komme til bunds 

i mysteriet om pigens sande identitet.

Netop som han er ved at give op, spiller skæbnen ham et uventet kort på hånden, 

som sætter alt i et helt nyt lys. Men det skal vise sig, at han ikke er den eneste, der 

stadig interesserer sig for sagen 

Michel Bussi er en af Frankrigs mest populære krimiforfattere og den forfatter, 

der solgte næst flest bøger i Frankrig i 2016.  Hans bøger har ligget på bestseller-

listerne i flere lande, blandt andet England og USA. 

Pigen på flyet   har solgt over 1 million eksemplarer. 

“Helt genial.” – New York Times  

SKØNLITTERATUR/KRIMI
Udgivelse: 16/08/2017 

ISBN: 9788771808346

SIDER: 464

VEJL.PRIS: 249,95 kr. 

Oversættelse Anders Juel Michelsen

LÆS MERE OM MICHEL BUSSI HER

http://www.michel-bussi.fr
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5 jane harper

Tørke  
Luke Hadler retter et gevær mod sin kone og deres barn, til sidst mod sig selv. Og 

trykker af. 

Indbyggerne i den lille australske by Kiewarra står hver dag over for valg, der 

kan medføre liv eller død. Hvad sker der, hvis en af dem en dag bukker under for 

presset ?

Da politibetjenten Aaron Falk vender tilbage til barndomsbyen for at deltage i 

sin tidligere bedste ven, Luke Hadlers begravelse, bliver han tvunget til at se de 

mennesker i øjnene, han for år tilbage ikke kunne vente med at vende ryggen. 

Men han får brug for sine evner som betjent, da omstændighederne omkring 

familien Hadlers død viser sig mere og mere mystiske og i sidste ende får Aaron 

til at tvivle på, at der var tale om et selvmord.

Men da Aaron graver i det påståede selvmord, ripper det op i en gammel sag 

tilbage til Aarons tid som teenager i byen. Aaron og Luke delte en hemmelighed 

dengang. En hemmelighed, som Aaron troede var begravet for længst, men som 

nu bliver vækket til live igen.

SKØNLITTERATUR/KRIMI
Udgivelse: 25/08/2017 

ISBN: 9788771599039

SIDER: 400

VEJL.PRIS: 249,95 kr. 

Oversættelse Karsten Nielsen 

BOGTRAILER

LÆS MERE OM JANE HARPER HER

https://www.youtube.com/watch?list=PLZwBgwDWV5lhhYXQSdg63vXnt1m7D3swH&v=mBXvv-NLswk
http://janeharper.com.au
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6 colum mccann

Breve til en ung forfatter
– tanker og gode råd   

Brevene begyndte som råd til en ung forfatter og blev slået op på Colum 

McCanns hjemmeside hver fredag. Teksterne er korte, men passionerede og ud-

gør tilsammen en mosaik af alt det, Colum McCann gennem årene har fortalt de 

unge wannabe-forfattere, han har undervist i creative writing. 

Der er også praktiske råd, men frem for alt er det tanker og overvejelser om, hvad 

det er at være forfatter, hvad det gør ved ens liv, og hvordan man håndterer de 

spørgsmål, udfordringer og kriser, det fører med sig. Og på den måde også en 

litterær ”selvbiografi” om, hvordan Colum McCann selv har oplevet livet som 

forfatter.

SKØNLITTERATUR
Udgivelse: 01/09/2017 

ISBN: 9788771806458

SIDER: 175 

VEJL.PRIS: 199,95 kr

Oversættelse Claus Bech
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7 colum mccann

Danser 
Anden verdenskrig er slut, og de russiske soldater vender hjem fra fronten. De 

syge og invalide indlægges på hospitaler, og på et af disse har man en dag ind-

kaldt nogle børn til at danse.

        Her skiller en seksårig dreng sig ud for sin ihærdighed og sit talent. Han hed-

der Rudik og skal senere blive verdensstjernen Rudolf Nurejev.

Danser er en biografisk roman om en af de største balletstjerner nogensinde - fra 

hans opvækst i et fattigt Rusland til hans triumfer som balletdanser, som førte til 

hans afhopning til Vesten og et liv i overhalingsbanen.

        Men det er også historien om et liv viet til kunsten, om hans kompromisløse 

krav til sig selv og sine omgivelser og om de omkostninger, der er en uundgåelig 

del af det.

        For dansen er alt.

“Romanen om en af ballethistoriens største myter er virtuos som stjernen selv.”  

            Politiken

SKØNLITTERATUR
Udgivelse: 01/09/2017 

ISBN: 9788771806106

SIDER: 390  

VEJL.PRIS: 299,95 kr. 

Oversættelse Jørgen Nielsen 
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8 karin heurlin

Inden du går 

En historie om at blive skilt. Knust. For til sidst at blive næsten hel igen.

Gry er blevet skilt. Sammen med sine to børn skal hun starte et nyt liv i et dødsbo 

med gulnet savsmuldstapet og en mærkelig lugt.

Man kan lære meget af sine kriser. Det gør Gry også.

Hun lærer, at man kan sluge en gigantisk klump i halsen, så længe børnene ser på.

Hun lærer også, at alderen ikke har lært hende meget. Hun er i hvert fald ikke 

blevet bedre til det med kærligheden. Eller til at styre en brandert.

Hun lærer, at selv den sødeste miniputtræner ikke altid er så sød. Og at hun 

faktisk ikke har noget svar, når mænd fra nettet spørger, hvad hun laver i sin 

fritid.

Hun lærer, at en tavs telefon er værre end et rigtigt afslag. Og at man kan være 

så flink, at man ender med at blive et røvhul.

Hun lærer, at der ikke findes noget så tomt som et forladt børneværelse. At savn 

er noget, man kan lære at leve med, og ensomhed er en del af pakken.

Dog lærer hun nok aldrig, hvad hun skal svare, når den syvårige datter siger: 

”Mor, inden du går. Vil du så ikke blive lidt længere?” SKØNLITTERATUR
Udgivelse: 07/09/2017 

ISBN: 9788771804355

SIDER: 250 

VEJL.PRIS: 249,95 kr. 
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Mareridt i Berlin    
En uafrystelig romanskildring af den fysiske og mentale ruin, som Anden Ver-

denskrig efterlod Tyskland i. 

April 1945: Krigen er ovre, men dr. Doll kan ikke slippe angsten. Om natten hjem-

søges han af mareridtsagtige billeder af bombetomter, der spærrer ham og resten 

af Tyskland inde. Mest af alt ønsker han at undslippe følelsen af kollektiv skyld, 

men han kan ikke rette op på fortidens fejltagelser. Slet ikke i den lille by, hvor 

han er borgmester, og som er blevet overtaget af russerne.

Så dr. Doll flygter: til Berlin og ind i et morfinmisbrug, hvor hvert fix føles som 

…en lille død’. For sammen med sin kone at forsøge at skabe sig en ny tilværelse i 

den sønderbombede by, hvor kaos råder.

Mareridt i Berlin er en slags selvstændig forløber til Hans Falladas internationale 

megasucces, Alene i Berlin. Den blev skrevet året inden (i 1946) og har et stærkere 

selvbiografisk islæt.

SKØNLITTERATUR
Udgivelse: 08/09/2017 

ISBN: 9788771594102

SIDER: 280

VEJL.PRIS: 249,95 kr.

Oversættelse Jacob Jonia 



HEKSEN
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10 camilla läckberg

Heksen 
Da fireårige Linnea forsvinder ved en gård lige uden for Fjällbacka vækker det 

tragiske minder til live. Tredive år tidligere forsvandt en lille pige fra præcis 

samme sted, nu gentager historien sig.

Lillebyens beboere engagerer sig i eftersøgningen, men da Linnea bliver fundet 

myrdet, breder angsten sig. Kan flere piger være i fare? Og er der en sammenhæng 

mellem de to tilfælde?

Det bliver en efterforskning, der river op i gamle sår, og mens tiden går, viser 

indbyggernes stigende uro sig at få fatale følger.

Heksen er en elegant, kompliceret og nervepirrende kriminalroman. Om kvinders 

rolle, nye generationer og angsten for det, vi ikke kender eller forstår.

Camilla Läckberg har haft en enorm succes med sine kriminalromaner om forfat-

teren Erica og politimanden Patrik. Bøgerne udkommer i mere end 60 lande, er 

solgt i over 20 millioner ex, filmatiseret og indspillet som tv-serie. Camilla Läck-

berg er Sveriges bedst sælgende forfatter og en af Europas mest læste forfattere.

SKØNLITTERATUR/KRIMI
Udgivelse: 22/09/2017 

ISBN: 9788771808278

SIDER: 600

VEJL.PRIS: 299,95 

Oversættelse Louise Ardenfelt Ravnild 

LÆS MERE OM CAMILLA LÄCKBERG HER

http://www.camillalackberg.com
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11 jakob melander

De døde og de ufødte 
På en regnfuld søndag i februar henrettes to mænd med maskinpistol i en bil på 

Slotsholmen i København. Drabsvåbnets fortid leder efterforskningen mod rock-

ermiljøet, og politiassistent Lars Winkler får pludselig rigeligt at se til. 

Journalisten Louise er rejst til Vietnam for at opspore sin biologiske mor. Her hø-

rer hun om et dansk firma med patent på en ny – og ikke helt uskadelig – rissort. 

Da Louises meddeler bliver skudt, flygter hun hjem til Danmark og sin lejlighed, 

hvor der har været indbrud. Nogen, ud over politiet, leder efter hende.

Opklaringen af Slotsholmens dobbeltdrab står i stampe, og politiet retter 

opmærksomheden mod ofrenes fortid. Et uopklaret drab på en ung kvinde fra 

1980’erne kaster endnu et røgslør over den makabre sag, og Lars Winkler må 

bruge al sin snilde i forsøget på at nå til bunds i en sump af pengebegær og orga-

niseret kriminalitet, der har tråde ind i politiske kredse og involverer samfundets 

øverste lag. 

SKØNLITTERATUR/KRIMI
UDGIVELSE: 29/09/2017 
ISBN: 9788771802047
SIDER: 420
VEJL. PRIS: 299,95 

LÆS MERE OM JAKOB MELANDER HER

http://www.jakobmelander.com


people’spress   .   skønlitteratur

12 jesper bugge kold

Krigsturisten   
Niels er gift med Annemette og med sit job som gymnasielærer. Begge dele er 

begyndt at kede ham bravt. Da han en sen nattetime sidder med sin gamle ven, 

krigsfotografen Michael, på en bar og bliver tilbudt at tage med på en fotoopgave 

til Beirut, kan han derfor ikke sige nej.

  

Beirut bliver blot en ud af mange krigsramte destinationer, som Niels siden 

besøger med sin gamle ven. Sammen rejser de rundt fra krig til krig i Libyen, 

Mali, Ukraine og Syrien og møder journalister, lokale, ekstremsportsudøvere og 

krigsturister, som Niels selv. Alle har de ligesom Niels en grund til at være der, 

alle flygter de fra noget derhjemme.

 

Jesper Bugge Kold (f. 1972), journalist, bibliotekar, forfatter. Debuterede i 2014 

med den anmelderroste historiske roman Vintermænd. I 2016 udgav han DDR-ro-

manen Land i datid, der også modtog strålende anmeldelser. Begge bøger er solgt 

til udlandet, hvoraf debutromanen allerede har figureret på den amerikanske og 

tyske bestsellerliste.

SKØNLITTERATUR
Udgivelse: 06/10/2017 

ISBN: 9788771800500

SIDER: 300 

VEJL.PRIS: 249,95

LÆS MERE OM JESPER BUGGE KOLD HER

http://www.jesperbuggekold.dk
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Bjørneby 1 
Peter er flyttet hjem for at støtte sin lokale ishockeyklub efter at have lykke-

des med en karriere som professionel ishockeyspiller. Mira står over for valget 

mellem en advokatkarriere og et stille og roligt liv som hustru og mor. De bor i 

samme by. Bjørneby.

Bjørneby er første roman ud af to om en lille by med store drømme. Det er en for-

tælling om femtenårige pigers ubrydelige venskaber og syttenårige drenge, der 

spiller ishockey med byens stolthed på skuldrene. Om sport, lidenskab, familiens 

bånd og holdånd, men også om hvor let et helt samfund kan vende det blinde 

øje til, når katastrofen slår ned, og hvor langt vi er villige til at gå for vores børn i 

kærlighedens navn.

Fredrik Backman er forfatteren bag bogen En mand der hedder Ove, der med ét slag 

gjorde den debuterende forfatter berømt. Bogen er blevet filmatiseret med stor 

succes og med to Oscar-nomineringer til følge. Humor og selvironi er Backmans 

kendetegn, når han tager hverdagens dramaer under kærlig behandling. 

SKØNLITTERATUR
Udgivelse: 06/10/2017 

ISBN: 9788771808681

SIDER: 400

VEJL.PRIS: 299,95

Oversættelse Louise Ardenfelt Ravnild 

LÆS MERE OM FREDRIK BACKMAN HER

http://www.fredrikbackman.com
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14 a.n.p. (pseudonym)

En norsk jentes bekendelser   
CHICKS O’HOI

A.N.P. er pseudonym for en ung pige, der er født og opvokset i Oslo. Hun har en 

kuffert fuld af sexlegetøj, er heterofil og ”craver penis”, men eksperimenterer 

også gerne med sex med andre kvinder. Hun er optaget af politik og miljø. Hun 

er imod enhver form for objektivisering og har et ambivalent forhold til de 

sociale medier. Hun elsker sex – også bare at se på det, men one-night-stands 

er yt! Gennem to år følger vi hendes og vennernes seksuelle udskejelser i denne 

ucensurerede dagbog.

 

Her kan man læse om alt fra voksning af vagina og numsehul, om kønshår, der 

stikker op af træningsbukserne, menstruation på ubelejlige tidspunkter og om 

at synke og sluge alskens væsker. Om unge kvinder, der skider i buske og bukser, 

men også om psykiske problemer og verdensforståelse.

 

A.N.P. skriver råt, usminket og befriende ærligt om tabubelagte og intime ting. 

Når hun skildrer, hvordan unge piger sexuelt tager for sig, og at en kvabset kvin-

dekrop er lige så digg som en models, udfordrer hun stærkt dagens kvindeideal.

SKØNLITTERATUR
Udgivelse: 09/10/2017

ISBN: 9788771808728

SIDER: 220

VEJL.PRIS: 249,95
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16 petter stordalen 

Min hemmelighed 
I MIN HEMMELIGHED fortæller den norske hotelmogul og storentreprenør 

Petter Stordalen, hvordan han gik fra at være Norges bedste jorbærsælger til at 

opbygge en af Skandinaviens største hotelkoncerner med 180 hoteller og 13.000 

ansatte. Stordalen er en stærkt karismatisk og inspirerende figur, som forstår at 

gøre sin entré, f.eks. da han på et pressemøde i København i 2016 iført flambo-

yant dannebrogsblazer og et stort smil, der gik fra øre til øre, annoncerede sit 

indtog på det danske marked.

I bogen deler han rundhåndet ud af sine erfaringer og alle de tips og tricks, som 

har gjort ham til den, han er i dag – både som ægtemand, far og erhvervsle-

der. Hvad er nøglen til succes? Og er det prisen værd? Stordalens historie er en 

historie om at turde, hvor andre tøver. En historie man kan leve efter og lære af. 

Vordende iværksættere kan begynde her.

Petter Stordalen (f. 1962) er en norsk hotelejer, ejendomsudvikler, investor og 

kunstsamler – og en af Norges rigeste. Stordalen er gift med Gunhild A. Storda-

len og har tre børn, Emilie, Henrik og Jakob fra sit tidligere ægteskab med Ingrid 

Stordalen.

BIOGRAFI/ERINDRING 
Udgivelse: 23/08/2017 

ISBN: 9788771808926

SIDER: 304

VEJL.PRIS: 299,95 kr. 

Oversættelse: Svend Ranild

LÆS MERE OM PETER STORDALEN HER

http://www.petterstordalen.no
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17 ole thorstensen

En tømrers dagbog  
Dette er i al sin enkelhed historien om istandsættelsen af et loftrum. Samtidig 

er det en bog om arbejde og identitet, om samarbejde og betydningen af godt 

håndværk i forbrugersamfundet. Her er det producenten, som betragter os som 

forbrugere og afslører de fordomme, vi nærer til det manuelle arbejde, som vi er 

så afhængige af. Derved bliver bogen også et vigtigt indlæg i debatten om hånd-

værkets status i en digital tidsalder. 

Torstensen er en norsk tømrer og bygmester med tredive års erfaring. I bogen 

giver han alle de arbejdende i manuelle fag, de som bygger de rum, vi dagligt 

befinder os i, en nøgtern og reflekterende stemme. Han ser sit værktøj som en del 

af sig selv og som et udtryk for respekt for sit fag. Med bogen søger han at bygger 

bro over forståelseskløften mellem faglærte håndværker og akademiske arbejds-

tagere. 

I En tømrers dagbog følger vi byggeprojektet fra det øjeblik, det sættes i gang med 

en opringning fra en kunde. Vi følger de indledende forhandlinger; arbejdet med 

tegningerne; samarbejdet med en lang række fagspecialister: malere, gipsar-

bejdere, blikkenslagere, elektrikere; håndteringen af materialerne; det hårde 

arbejde fra start til slut og frustrationerne undervejs, når noget går galt, og den 

glæde og tilfredsstillelse, som det veludførte arbejde også giver. Hvorfor er ma-

nuelle færdigheder i dag nedvurderet? Når alt kommer til alt, giver arbejdet med 

hænderne tid og rum til tanken. Med alle sine praktiske detaljer er En tømrers 

dagbog også en filosofi om det manuelle arbejdsliv.

BIOGRAFI/ERINDRING 
Udgivelse: 30/08/2017 

ISBN: 9788771804003

SIDER: 250 

VEJL.PRIS: 249,95 kr. 

Oversættelse: Poul Henrik Westh
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FRØ
MÆND

DET FØR STE DUSIN
En billedfortælling om  

dannelsen af Frømandskorpset, 
Danmarks første eliteenhed

Peer Henrik Hansen
People’sPress

peer henrik hansen

Frømænd – det første dusin
En billedfortælling om Frømandskorpset, 
Danmarks første elitestyrke

Dette er fortællingen om Danmarks første specialstyrker, Frømandskorpset, og 

om hvordan korpset blev til. Den 17. juni 1957 startede en ny epoke i 12 unge 

mænds liv. Denne dag indledte tre hjælpelærere og ni elever deres uddannelse 

på frømandsskolen. Et stort antal unge mænd havde søgt ind, men kun et dusin 

kom igennem nåleøjet.

Det skulle vise sig ikke at være for tøsedrenge at blive elitesoldat. Helvedesugen, 

den berygtede optagelsesprøve, var endnu ikke opfundet. Til gengæld var hver 

uge et helvede. De unge elever kom til at stå over for en veteran fra britiske SOE, 

som under Anden Verdenskrig havde været gennem ild og vand, og de blev sat 

på prøve af en halvskør instruktør, der havde kæmpet for fremmedlegionen i 

Nordafrika og Indokina og var frygtet for sit utilregnelige sind. Men en hverdag 

med masser af timer i det kolde vand, nærkampsøvelser, hærdning af kroppen, 

natøvelser og meget andet gjorde de unge mænd til nogle af de bedste soldater, 

det danske forsvar rådede over under den kolde krig.

Historien om de første frømænd er baseret på samtaler med medlemmer af Frø-

mandskorpsets første dusin fortalt til historiker, forfatter og museumsleder Peer 

Henrik Hansen. Han har udvalgt de personlige beretninger ud fra sin store viden 

om Danmark under den kolde krig og forsynet bogen med unikke og aldrig tidli-

gere publicerede billeder fra Frømandskorpsets første tid.

BIOGRAFI/ERINDRING 
Udgivelse: 26/10/2017 

ISBN: 9788771806885

SIDER: 256

VEJL.PRIS: 299,95 kr. 
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19 sten lundager

Smugler 
– fra hippie til hash-bagmand    

Sten Lundager er en lille, almindeligt udseende mand på 70. Engang stod han 

bag indsmuglingen af op mod 20 ton hash til Danmark. Og slap godt fra det.

Det startede i 1969. Som en malerlærlings drøm om et liv uden frikadeller og fast 

arbejde. Men Sten Lundager fór vild på vejen til Nirvana. Han vendte hjem fra 

hippie trail’en, hulkindet og solskoldet, med tre kilo tjald i bunden af et skakspil. 

Penge og produkter kom til at fylde hans liv de næste 25 år. Et liv med grænse-

kontrol og hulrum – hulrum i skohæle, bøger, barbermaskiner, bildøre og ethvert 

sted egnet til at smugle klumper med den søde, tunge røg. Med egen farmer i 

Marokko, pakkecentral i Marbella og sejlbåde i rutefart fra Costa’en til Isefjorden. 

Et liv som karrierekriminel – uden karma.

Sten Lundagers historie sætter nyt lys på 70’erne og 80’erne. Den handler om 

hippierne i de kendte kollektiver i København. Om sex og stillinger, før det blev 

porno. Om miljøet omkring nøgleklubben Club 17, hvor velhavere og modeller 

festede og røg den fede. Og om danske forbindelser til mafiaen og sydamerikan-

ske cocaine cowboys, der hærgede Miami. 

I 1990’erne forsvandt Sten Lundager fra det brune marked. Han brændte alle 

broer og slettede alle spor. Det tog ham de næste 25 år at komme overens med 

fortiden. I denne bog går han til bekendelse.

BIOGRAFI/ERINDRING 
Udgivelse: 01/11/2017 

ISBN: 9788771593457

SIDER: 256
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20 charlotte bork høvsgaard

Her bor de levende  
I Her bor de levende tager enken Charlotte fat om sorgens væsen og om sorgbear-

bejdelsen, som hun skal vise sig at få et opgør med, for man kan ikke bare komme 

videre. Og dog fremskriver hun et nyt liv, hvor der både hos Charlotte selv og 

sønnen Halfdan er plads til den person, der altid vil mangle, men også til en ny 

tid uden. 

Her bor de levende er en beretning om at leve, når alting er forandret. Bogen kan 

læses af alle, der har mistet. 

Her bor de levende er en opfølger til den anmelderroste Så er Thomas væk.

BIOGRAFI/ERINDRING 
Udgivelse: 05/09/2017 

ISBN: 9788771808698

SIDER: 150

VEJL.PRIS: 199,95 kr. 
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GRUNDTVIG
Finn Abrahamowitz

DANMARK TIL LYKKE

En biografi People’sPress

finn abrahamowitz

Grundtvig 
– Danmark til lykke

Genudgivelse af Finn Abrahamowitz…́ anmelderroste Grundtvig-biografi fra 

2000. 

Grundtvigs tid er blevet kaldt Danmarks guldalder, men den var i høj grad også 

en krisetid: Englænderne bombede København, Danmark gennemlevede sin før-

ste finanskrise og måtte afstå Norge. Med indførelsen af Grundloven 1849 fulgte 

grænsekrigene mod Tyskland og tabet af Sønderjylland. Fortællingen om præ-

sten, digteren og politikeren N.F.S. Grundtvig (1783-1872) spejler tiden i al dens 

dobbelthed. Grundtvig samlede folket og satte kød på og blod på begreberne om 

tro, dannelse og sammenhængskraft, men gennemlevede selv den ene indre krise 

efter den anden. Det er Grundtvig, man skal gå til, hvis man vil forstå, hvad det 

vil sige at være dansk – på godt og ondt.

HISTORISK BIOGRAFI 
Udgivelse: 06/09/2017 

ISBN: 9788771807318

SIDER: 350

VEJL.PRIS: 249,95 kr. 
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JESUS
Finn Abrahamowitz

En biografi People’sPress

finn abrahamowitz

Jesus    
Genudgivelse af Finn Abrahamowitz´ anmelderroste biografi om den historiske 

Jesus fra 2002.

Aldrig så snart var Jesus taget ned af korset og lagt i jorden, før han rejste sig igen 

og begav sig ud blandt folk. Det hævdede i hvert fald hans tilhængere, ligesom 

de senere påstod, at han atter havde forladt det jordiske og var faret til himmels. 

Andre var mere skeptiske, og inden længe befandt den jødiske meninghed sig i 

en konflikt, der blev skæbnesvanger for alle.

Kunne den være undgået? To tusind år efter det første tragiske opgør mellem 

jøder og kristne fører Finn Abrahamowitz os tilbage til oldtidens Judæa og 

fortæller den vidt forgrenede historie om jøden Jeshuas liv og forunderlige færd 

blandt de mange folkeslag og trosretninger i den romersk besatte provins. Måske 

var Jesus slet ikke den falske messias, som jøderne påstod, eller den gud, som de 

kristne troede? 

HISTORISK BIOGRAFI  
Udgivelse: 06/09/2017 

ISBN: 9788771807332

SIDER: 320

VEJL.PRIS: 249,95 kr. 
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23 frank worrall 

Bale 
Han er fremtidens mand i Real Madrid og en enmandshær på det walisiske lands-

hold. Gareth Bale står på tærsklen til at blive verdens største fodboldspiller, når 

Messi og Ronaldo træder et trin ned. 

Allerede som dreng var Bale en usædvanlig atlet. I skolen måtte lærerne lave sær-

regler for ham i gymnastiktimerne, for at de andre elever også kunne være med. 

En skade havde nær sat en stopper for, at han som ung spiller i Southampton ikke 

nåede sit potentiale, men i 2012/13-sæsonen - efter at være blevet solgt til Totten-

ham Hotspur - brændte han banen af, og siden har han ikke set sig tilbage. Skiftet 

til Real Madrid gjorde ham til verdens dyreste fodboldspiller, og siden har han 

vundet Champions League to gange og ført Wales til EM-semifinalen i 2016. 

I dette afslørende portræt får vi historien om, hvordan drengen fra Cardiff blev 

en af verdens mest efterspurgte spillere. Og vi hører om hans forhold til Cristiano 

Ronaldo, og hvordan han gradvist er trådt ud af portugiserens skygge og i dag er 

blevet Real Madrids største aktiv. For ikke at nævne: nationalhelt i Wales.

BIOGRAFI
Udgivelse: 14/09/2017 

ISBN: 9788771808148

SIDER: 250

VEJL.PRIS: 249,95 kr. 

Oversættelse: Søren Sorgenfri

LÆS MERE OM FORFATTER 
FRANK WORRALL HER

http://www.frankworrall.com


people’spress   .   biografier og erindringer

24 eskild berger 

Crazy Coy   
Infanteristerne i Charlie-kompagniet var forreste enhed dybt inde Afghanistans 

golde sletter i den fugtige Green Zone i Helmand-provinsen. De var drengene fra 

C-COY, kaldet “Crazy Coy”, kendt for en anderledes og offensiv tilgang til deres 

opgaveløsning. I det sprængfarlige og Taleban-inficerede ansvarsområde viste de 

en angrebsvillighed, som selv oprørshæren måtte anerkende. 

Major Eskil Berger var den kompromisløse chef for de 159 unge soldater fra 

Livgarden under deres mission i 2010-2011. Hans ordre lød på at holde “Patrol 

Base Line”. Herefter var det op til Crazy Coy at finde en brugbar og sikker løsning 

i daglige kampe mod nogle af verdens bedste guerillakrigere. Under ekstremt 

pres, med tab af våbenbrødre og under konstant frygt for at skade civile skabte de 

et broderskab, som holdt længe efter Helmand. Andre håndgribelige og farlige 

modstandere fandt Crazy Coy i form af Forsvarets politiske minefelt, Forsvarets 

Auditørkorps og pressens evige higen efter den ”gode” historie. En kamp, der 

endte med major Berger som anklaget i en krigsretssag, der i pressen blev kaldt 

”Dummebødesagen”. 

Eskild Bergers bog er fortalt til journalist Dennis Drejer. 

BIOGRAFI
Udgivelse: 15/09/2017 

ISBN: 9788771597875

SIDER: 300

VEJL.PRIS: 299,95 kr. 
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25 henrik monggaard christensen 
(med sørenbaastrup)

Piratjæger    
Piratjæger er historien om den danske indsats mod sørøvere i Somalia – fortalt 

af en af de mænd, der oplevede de fem år, kampagnen varede, på allernærmeste 

hold. Henrik Monggaard Christensen var som kaptajnløjtnant og taktisk koordi-

nator med til at planlægge og udføre de danske missioner ved Afrikas Horn. Nu 

fortæller han for første gang historien om den danske piratindsats fra sin egen 

synsvinkel – om træningen og udvælgelsen af mændene, der skulle bemande de 

danske skibe og helikoptere, om hemmeligstemplede missioner, tilfangetagelse 

af pirater, og om hvordan soldaterne ofte følte, at danske politikere gik mere op i 

at sikre stemmer end i at redde piraternes danske gidsler. 

For første gang kommer vi helt tæt på bl.a. sagen om kapringen af den danske 

familie på sejlbåden Ing – og på befrielsen af sømændene Søren og Eddy den dag 

i april 2013, hvor alting var tæt på at gå grueligt galt.

Henrik Mongaard Christensens bog er fortalt til journalist Søren Baastrup.

BIOGRAFI/ERINDRING 
Udgivelse: 25/10/2017 

ISBN: 9788771802122

SIDER: 272
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26 peter ames carlin

Paul Simon  
Første store biografi om Paul Simon, en af de mest populære og indflydelsesrige 

kunstnere i rockmusikkens historie. Af forfatteren, der skrev Springsteen-best-

selleren Bruce. 

Paul Simon havde sit første hit i 1957, få måneder efter at Elvis havde sparket 

rockens æra i gang. Som sangskriver i duoen Simon & Garfunkel blev han en af 

de toneangivende stemmer i 60’erne og pejlemærke for en hel ungdomskultur. I 

1970’erne gik han solo, oplevede op- og nedture, for i 80’erne, sammen med Art 

Garfunkel igen at optræde foran en halv million mennesker i Central Park i New 

York. Fem år senere kom mesterværket “Graceland” - en milepæl i rockhistorien, 

der skabte opmærksomhed om afrikansk musik og kontroverser i forhold til 

apartheidstyret i Sydafrika.

I dag er Paul Simon 75 år, han har solgt mere end 100 millioner plader, vundet 

15 grammyer, fået plads i Rock ’n’ Roll Hall of Fame to gange (!) og levet et liv, 

der kunstnerisk har været lige så berigende, som det privat har været turbulent. 

Ægteskaber, skilsmisser, stoffer og depression, men også stor kunst og udødelige 

ørehængere.

BIOGRAFI
Udgivelse: 03/10/2017 

ISBN: 9788771808162

SIDER: 400

VEJL.PRIS: 299,95 kr.

Oversættelse: Ebbe Rossander 

LÆS MERE OM PETER AMES CARLIN HER
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27 daniel svensson

Der er kun dage    
Gennem hele sin håndboldkarriere havde Daniel Svensson fulgt sin fars råd: 

“Spil bolden, som den ligger.” Den stærke københavner vandt medaljer, kom på 

landsholdet og blev professionel i både Spanien og Tyskland. Flere kaldte ham 

sin generations største danske håndboldtalent. 

Men da Daniel Svensson kort inden VM 2013 får beskeden om, han har kræft, 

vendes alt på hovedet. Hvordan spiller man bolden, når man ikke ved, hvor den 

ligger? Kampen mod kræft er ikke en sportsdisciplin.

Daniel Svensson overvinder sygdommen og kæmper sig tilbage på topplan – for 

derefter atter at få konstateret kræft. Og var første gang slem, er anden gang 

endnu værre.

I DER ER KUN DAGE fortæller Daniel Svensson uden omsvøb om slagsmål i Bun-

desligaen, beskidt spil i spansk håndbold, om skuffelser, skader, sejre og svigt 

samt de to kræftforløb, der bragte ham tættere på både livet og døden. 

Bogen er skrevet i samarbejde med Tonny Vorm, der står bag flere titler om 

spansk fodbold, maratonløb, amerikansk litteratur og professionel cykling.

BIOGRAFI/ERINDRING 
Udgivelse: 05/10/2017 

ISBN: 9788771805765

SIDER: 300

VEJL.PRIS: 249,95 kr. 

I DANIEL SVENSSON PÅ INSTAGRAM

https://www.instagram.com/dsvensson25/?hl=da
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28 stephanie star 

Con amore
Min vej, min passion, mit positive livssyn

Historien om botox-, cougar- og realitystjernen Stephanie Star er så meget mere 

end dét – afbleget hår og silikonebryster i størrelse XL. Hun har også en stor per-

sonlighed. Store armbevægelser. Et stort hjerte. 

Hun har i sit liv mødt megen modgang, som hun har modgået med sit viljefaste 

motto: ”Det handler ikke om, hvordan jeg har det, men hvordan jeg ta’r det.”

Hun er født på Sicilien. Hendes mor forlod hende bogstaveligt talt på et sten-

gulv tre dage efter fødslen. Hun har boet på katolsk nonnebørnehjem. Kom til 

Danmark som lille pige med sin far. I skolen blev hun kaldt spaghetti-neger, og 

hendes travle restauratør-far var ingen støtte. ”Der var meget svigt i min barn-

dom. Men den kærlighed, jeg ikke fik fra mine forældre, giver jeg nu igen mange 

gange til alle omkring mig,” siger Stephanie Star.

Bogen er fortalt til journalist Dennis Drejer.

BIOGRAFI/ERINDRING 
Udgivelse: 06/10/2017 
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29 jørgen leth

Spørge Jørgen 2
"Jeg er ikke imod fitnesscentre. Men jeg hader den musik, de spiller 

Det gør jeg. Hader den! Det er sådan decideret vulgær musik. Moderne hopsamu-

sik, som skal kvikke én op til at gøre umulige ting."

"Kattecaféer?! Det lyder for tosset og for dumt. Det gider jeg ikke at svare på. Hold 

op! Jeg vil ikke engang have en forklaring på, hvad der menes med det."

"Vandmeloner. Det er den mest latterlige frugt, der findes. Hvad skal man med 

den? Jeg gider sgu da ikke at spise indrammet vand."

Hov, er Jørgen Leth pludselig blevet en ældre, knarvorn herre? 

Nej, men han svarer på, hvad han bliver spurgt om. Alt. Og han gør det ærligt og 

bramfrit og med den præcision og elegance, der er hans varemærke. Det var præ-

missen i Spørge Jørgen, den første bog, og i 2´eren fortsætter Leth i samme spor. 

Journalist Anders Houmøller Thomsen har på ny udvalgt og bearbejdet de bedste 

spørgsmål og svar fra Spørge Jørgen på Radio24syv, hvor brevkasseprogrammet 

går sin sejrsgang på anden sæson.

BIOGRAFI/ERINDRING 
Udgivelse: 26/10/2017 

ISBN: 9788771807295
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VEJL.PRIS: 299,95 kr. 
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30 henrik vesterberg

Otto Leisner
– Et liv i H.O.P.L.A

Humør, Oplysning, Populær musik, Livsglæde og Aktivitet – H.O.P.L.A. – var 

titlen på en af radio- og tv-pioneren Otto Leisners allerstørste successeer. De fem 

ingredienser i underholdningsprogrammet var lige efter Otto Leisners hoved, og 

var også de grundlæggende værdier, han i sit 91 år lange liv styrede efter. 

Den altid veloplagte og livlige tv-pioner blev gennem sine tv-udsendelser ind-

begrebet af uforpligtende, men begavet underholdning for hele familien. Med 

udsendelser som Fup eller Fakta, På med Pilen og Kvit eller dobbelt samlede han 

hele familien Danmark foran tv-skærmene. 

I denne bog, der bygger på Otto Leisners personlige erindringer, samtaler med 

venner og kolleger og arkivstof, fortæller Henrik Vesterberg historien om den 

musikbegejstrede amagerdreng, der voksede op i små kår i begyndelsen af for-

rige århundrede og ad snirklede veje fandt sin egen hylde inden for den gryende 

statsradiofoni, hvor han blev en af de nye elektroniske massemediers første store 

berømtheder. Historien om Otto Leisner er samtidig historien om udviklingen af 

dansk underholdnings-tv og -radio gennem mere end en menneskealder.

Otto Leisner ville være blevet 100 år 16. januar 2017. BIOGRAFI
Udgivelse: 13/10/2017 

ISBN: 788771591811

SIDER: 288

VEJL.PRIS: 249,95 kr. 

OTTO LEISNER

HENRIK VESTERBERG
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jesper gaarskjær

At synke et ocean    
Døde børn skyller op på Europas kyster. I byerne ligger lig på række efter terror. I 

Syrien bomber en præsident sit folk med giftgas.

 

I Danmark møder vi det hele igennem skærmene. Flygtningene, de druknede, 

rædslerne fra et terrorangreb. At synke et ocean er en digtsamling om, hvordan 

vores skærme inficerer døgnet med billeder og breaking news. Hvordan det er 

at være forældre til tre børn og indoptage frygten, hadet og brutaliteten side om 

side med Disney Sjov og godnathistorier.

 

Digtene kredser om angst, fortvivlelse og følelsen af, at det eneste man kan gøre 

er at se til.

 

Jesper Gaarskjær er forfatter og journalist. Digtsamlingen er hans skønlitterære 

debut.

SKØNLITTERATUR/DIGTE 
Udgivelse: 31/08/2017 

ISBN: 9788781809336

SIDER: 90

VEJL.PRIS: 149,95 
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anne linnet

Glimt 
– Blandede billeder og sange    

En samling tekster fra den dengang 30-årige rockmusikers liv. 

I en mosaik af indtryk skildres alt fra de vilde turneer med Shit & Chanel til en 

række kærlighedsmøder og den første store sorg, da faren dør alt for ung.

Bogen udkom første gang i 1983.

SKØNLITTERATUR/DIGTE
Udgivelse: 21/09/2017 

ISBN: 9788771807653

SIDER: 105 

VEJL.PRIS: 199,95 
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35 kim boye

Den mentale kriger    
Coaching med kant også til alle de vilde drenge, der drømmer om fodbold. Kim 

Boye, tidligere professionel fodboldspiller og coach for fodboldtalenter og sports-

chef i AB, vil have krigeren tilbage på banen. Det danske spil er for passivt, og der 

er ikke plads til de uregerlige spillere. Men de skal ikke straffes på bænken, de 

skal ud og kæmpe! Og det skal de have plads til. Kim Boye dyrker inklusion af 

bedste slags, og det booster dansk fodbold! 

FAGBOG
Udgivelse: 21/08/2017 

ISBN: 9788771805741

SIDER: 200

VEJL.PRIS: 199,95 kr. 

f DEN MENTALE KRIGER PÅ FACEBOOK

https://da-dk.facebook.com/Denmentalekriger
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36 héctor garcía  
og francesc miralles

Ikigai
– den japanske hemmelighed bag et
langt og lykkeligt liv

INTERNATIONAL BESTSELLER

Den japanske ø Okinawa har verdens højeste koncentration af hundredårige. 

Hvad skyldes det? 

Héctor García og Francesc Miralles har besøgt øen for at finde svaret. I bogen in-

terviewer de verdens ældste mennesker, som fortsat lever et aktivt og lykkeligt liv, 

og registrerer, hvordan det japanske øfolk bærer sig ad, hvad de spiser, hvordan 

de motionerer, hvordan de arbejder og fungerer socialt. Ud over disse ting lader

det til, at nøglen er at finde i deres livsindstilling, deres ikigai. De lever efter 

principperne om at være aktive og levende optagede af det, de gør, det som giver 

livet mening.

I denne bog skildrer forfatterne deres iagttagelser og udstyrer læserne med værk-

tøj til selv at finde deres ikigai, deres mening med livet, som de hundreårige på 

Okinawa har gjort det. 

FAGBOG
Udgivelse: 24/08/2017 

ISBN: 9788771801590

SIDER: 184

VEJL.PRIS: 199,95 kr.

Oversættelse: Iben Hasselbalch



people’spress   .   faglitteratur

37

Y

elham kavousi

MørkGlødet     
Skønhed er for alle, uanset hudfarve og etnicitet, så hvor er beautybogen til de 

mørkglødede kvinder? Den findes ikke og derfor har Elham Kavousi nu skrevet 

Mørkglødet, som guider til smukkere hud, hår og makeup for mørke skønheder. 

Bogen er spækket med beautytips om alt fra hårfjerning, til hvordan du vælger 

den helt rigtige foundation og lægger den perfekte øjenmakeup.

Mange mellemøstlige kvinder videregiver skønhedsråd fra generation til genera-

tion, og Elham har i bogen samlet alle de opskrifter på skønhedsprodukter, som 

hun selv har fået overleveret fra sin højtelskede mormor.

Det er opskrifter på beautyprodukter, man nemt og billigt kan lave selv –og så er 

de uden parabener. Elham krydrer de mange gode råd med personlige historier, 

anekdoter og mellemøstlig skønhedshistorie.

Elham Kavousi er mode- og skønhedsjournalist, stylist og blogger. Hun har en 

YouTube kanal, hvor hun giver gode råd til mode og skønhed og følges af over 

20.000 på Instagram. Hun har været portrætteret i blandt andet magasinet ELLE.

FAGBOG
Udgivelse: 28/08/2017 

ISBN: 9788771801576

SIDER: 200

VEJL.PRIS: 199,95 kr.

ELHAM KAVOUSI PÅ YOUTUBE

https://www.youtube.com/channel/UCjZeIQL7wUHYTZOIv1evB3g
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38 suzy giordano og lisa abidin

12 timers søvn  
Når først den lykkelige babyrus har lagt sig, sniger den brutale virkelighed sig 

hurtigt ind i barselslivet: SØVNMANGEL og deraf manglende overskud til det 

lille vidunder og moderen selv. 

Men der er en vej ud for selv de mest plagede forældre. Babycoachen Suzy Gior-

dano har mange års erfaring med netop at få vendt babys søvn, så man undgår en 

ond cirkel med få timers lure døgnet rundet. 

Bogen er bygget op over et 12-ugers program, der er nemt at følge, og som kan få 

din baby til at sove igennem med tolv timers søvn om natten og tre timers lur om 

dagen.

Bogen er anbefalet af Christiane Schaumburg-Müller, som skriver et personligt 

forord til bogen. 

12 timers søvn udkommer på ChriChri Journal i samarbejde med People’sPress.

FAGBOG
Udgivelse: 29/08/2017 

ISBN: 9788771805918
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ed yong

Jeg er mange
Bakterierne i os og livet i et større perspektiv

Vores kroppe rummer et righoldigt liv. Hver og en af os er en verden, en 

koloni fuld af liv, en vrimmel af milliarder bakterier. Derfor er vi alle hver 

især ikke blot os, men mange. Vores mikroskopiske følgesvende former 

vore organer, beskytter os mod sygdomme, styrer vores adfærd og bom-

barderer os med deres gener. De rummer også nøglen til vores og alt andet 

liv på jorden.

I Jeg er mange inviterer Ed Yong os ind i bakteriernes fantastiske verden, og viser os, 

hvorfor vi skal betragte os selv og andre dyr ikke så meget som individualiteter, 

men snarere som levende og myldrende økosystemer.

Vi hører om, hvordan koraller skaber mægtige rev, og hvordan blæksprutter kan 

skabe deres eget lysshow på bunden af oceaner. Vi hører om, hvordan bakterier 

kan ændre effekten af cancer-behandling, justere vores immunforsvar, påvirke 

vores evolution og tilmed ændre vores genetiske kode. Og vi møder de viden-

skabsmænd, som arbejder på modifikation af vores usynlig følgesvende, for at de 

skal arbejde for vores sundhed.

Ed Yong (f. 1981) er en prisvindende britisk videnskabsskabjournalist. Skriver 

fast for The Atlantic, men bidrager også med tekster i Wired, New York Times, 

Nature, BBC, New Scientist, Guardian, The Times m.fl. Han bor i London.
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og torunn steinsland

KlompeLOMPE
– Strik til hele familien   

Designduoen bag KlompeLOMPE er på få år blevet yderst populær. De er kendte 

for deres strikkeopskrifter i det blødeste merinould og de lækreste farver. Deres 

nye bog indeholder over 60 opskrifter, de fleste til børn fra 0-12 år, men også 

mange til kvinder og en del til mænd.

Her er bluser, sweatre, bukser, kjoler, nederdele, huer, vanter, sokker og tæpper 

– ensfarvede, med flotte flerfarvede mønstre eller i strukturstrik med snoninger, 

blade og hulmønstre. Der er både helt enkle opskrifter til nybegynderen samt 

større projekter og spændende nye teknikker til den mere erfarne. Alle opskrifter 

er markeret med sværhedsgrad 1-3, og de klare og grundige forklaringer sikrer, 

at resultatet bliver godt hver gang.

Alle opskrifter er designet og udviklet af Hanne Andreassen Hjelmås og Torunn 

Steinsland, der står bag bloggen og webshoppen KLOMPELOMPE. I 2016 udkom 

bestselleren KLOMPELOMPE - Strik til baby, barn og voksen på dansk.

FAGBOG
Udgivelse: 06/09/2017 

ISBN: 9788771808711

SIDER: 176

VEJL.PRIS: 299,95 kr.



people’spress   .   faglitteratur

41

DET
HEMMELIGE
BORNHOLMBORNHOLM

ØJVIND KYRØ

PEOPLE’S PRESS

BORNHOLMERNE FORTÆLLER 
BORNHOLMERNE FORTÆLLER 

OM DEN KOLDE KRIG

øjvind kyrø

Det hemmelige Bornholm
- bornholmere fortæller om
den Den Kolde Krig
Bornholmerne var Den Kolde Krigs danske førstehåndsvidner. De så kaprede 

MiG-kampfly lande i Rønne. De tog imod DDR-flygtninge i gummibåde og ka-

jakker. For bornholmerne var truslen fra Øst hverdag, når Østblokkens spions-

kibe lagde til kaj i havnene forklædt som fiskekuttere. 

Imens voksede modstandsånden. Når russerne kom, forventede bornholmerne 

ingen hjælp fra det øvrige Danmark – kloge af skade efter århundreders besæt-

telse af svenskere, tyskere og senest russere. Bornholmerne tog sagen i egen hånd 

og mobiliserede i hemmelighed nødhospitaler, rationeringskort, våben, ammu-

nition og mundering til brug under den næste besættelse. Lokalpressens chefre-

daktører indgik i et civilt beredskab og havde trykpresser stående klar på hemme-

lige steder. Luftfotos skulle godkendes af politimesteren, før de måtte bringes i 

avisen. Og i Handelsbanken på Torvet i Rønne deponerede Nationalbanken 100 

mio. kr i kælderen til brug i en krigssituation, når øen blev afskåret fra resten af 

kongeriget – og måtte klare sig selv.

I dag går historierne om det hemmelige Bornholm fra mund til mund blandt de 

ældre indbyggere på øen. I denne bog introducerer forfatter og journalist Øjvind 

Kyrø den enestående og dramatiske historie om Bornholm under Den Kolde Krig 

for alle os andre. I en letlæselig og rigt illustreret bog afdækkes et glemt hjørne af 

vores nære fortid, som med oprustningen i Øst truer med at blive aktuel igen.
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Dyrenes hemmelige liv   
Kan dyr have det sjovt? Kan de være modige? Og hvilke følelser har de for hin-

anden og for deres ejere? I Dyrenes hemmelige liv får du et fascinerende indblik i 

dyrenes ukendte følelsesliv.

Peter Wohlleben tager igen udgangspunkt i forskningsrapporter og videnskabe-

lige artikler samt sine egne oplevelser fra dyrelivet i skoven og på gården, hvor 

han bor i sin egenskab af skovfoged.

Haner, der lyver for deres høner, omsorgsfulde egern, loyale og kærlige ravne, 

medfølende skovmus og sørgende rådyr. Wohlleben viser, hvordan dyr har deres 

egen personlighed, der ligesom vores er et resultat af både arv og miljø, og fortæl-

ler om dyr, der udviser mod, humor, taktisk forståelse, medfølelse, kærlighed, 

sorg, skyldfølelse og skam. Han fortæller også, hvordan dyremødre navngiver 

deres unger, og at ravne bruger særlige identitetsråb og kan genkende hinanden 

på stemmen selv efter flere år.

Bogen er ligesom Træernes hemmelige liv blevet en bestseller i Tyskland med flere 

end 250.000 solgte eksemplarer.

FAGBOG
Udgivelse: 07/09/2017 

ISBN: 9788771808322

SIDER: 220

VEJL.PRIS: 249,95 kr.

LÆS MERE OM PETER WOHLLEBEN HER

http://www.peter-wohlleben.de


people’spress   .   faglitteratur

43 erling kagge

Stilhed i støjens tid 
- glæden ved at lukke verden ude

Du må skabe din egen stilhed!

Hvad er stilhed? Hvor er den? Hvorfor er den vigtigere nu end nogensinde før?

3 spørgsmål og 33 forsøg på svar.

At lukke verden ude handler ikke om at vende ryggen til omgivelserne, men om 

det stik modsatte: at se verden lidt tydeligere, holde fast i retningen og forsøge at 

elske livet!

Sådan siger den ikoniske verdensfarer fra klodens poler til byens højeste tårne, 

Erling Kagge, i sin livskloge og iørefaldende bog om stilhed, der også inddrager 

filosoffer, forfattere, kunstmalere og komponister i funderingen over stilhedens 

væsen. Og hverken storbyen eller stjernehimlen er helt de samme efter endt 

læsning. 

Erling Kagge er en norsk advokat, forlagsdirektør, forfatter, polarforsker og even-

tyrer. Erling Kagge er i dag forlagsdirektør i Kagge Forlag. Sammen med Børge 

Ousland blev de i 1990 de første som nåede Nordpolen uden assistance udefra.
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Utopia for realister 
– og hvordan vi når derhen

Vi lever i en tid med store omvæltninger og stor usikkerhed. Teknologiske 

fremskridt har gjort os rigere end nogensinde, men udviklingen er efterhånden 

så langt fremme, at store dele af arbejdsmarkedet kan erstattes af automatise-

ret arbejdskraft i form af robotter. Men hvilken betydning vil det få for vores 

arbejdsliv, familie, lykke og økonomi i fremtiden? Ingen partier hverken til 

højre eller venstre synes at have svaret. Vi har brug for nye svar i en ny tid. Rutger 

Bregman er en ny generations talsmand og en outsider i politik og har ikke part i 

verserende højre-venstre konflikter. Bregmans vision er hveken rød eller blå, men 

realistisk! Midlerne er gratis penge til alle, en femten timers arbejdsuge og en 

verden uden grænser.

”Hvis du er træt af fortærskede debatter præget af forældede højre- og venstreori-

enterede klichéer, vil du nyde de modige tanker, friske ideer, livlige formulerin-

ger og evidensbaserede argumenter i Utopia for realister” – Steven Pinker 

”Obligatorisk læsning for alle som bekymrer sig om vor tids samfunds fejl og 

mangler og gerne vil medvirke til deres løsning” – Zygmunt Bauman

Rutger Bregman (f. 1988) er hollandsk historiker og journalist og er tilknyttet 

det innovative journalistisk kollektiv De Correspondent, hvorigennem UTOPIA 

FOR REALISTER blev crowedfunded og udgivet, først på hollandsk og siden på 

engelsk. 
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Pomponbogen
- Nuttede, skøre og vidunderlige
trin for trin-projekter med garn
Hvis du har et nøgle garn og et stykke pap, kan du lave pomponer formet som 

babushkadukker, æbleskrog, huse, bjerge og store farverige blomster. 

I Mie Hørlyck Mogensens meget inspirerende og ultra pædagogiske bog bliver 

store som små taget ved hånden og vist, trin for trin, hvordan man laver pompo-

ner i alle mulige former. 

Derudover indeholder bogen en række projekter, man kan lave med sine pompo-

ner: på halstørklæder, en uro med dråbeformede pomponer, medaljebrocher af 

pomponer og mange flere. 

Mie Hørlyck Mogensen er kunstner, uddannet fra San Fransisco Art Institute og 

har udstillet flere steder i ind- og udland. Mie bor i København med sin mand og 

sine to børn. 

Med fotos af Tobias Kiel Lauesen.
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Pomponjul 
Nuttede, skøre og vidunderlige trin for trin-
projekter med garn

At sidde og nørkle en søndag i advent med nyt pynt til træet er noget af det al-

lerhyggeligste ved december. 

Hvis du har et nøgle garn og et stykke pap, kan du supplere juleklippet med de 

skønneste julede pomponer i garn. 

I Mie Hørlyck Mogensens meget inspirerende og ultra pædagogiske bog lærer 

du trin for trin at lave røde julepomponæbler til træet, garn-snemænd, kranse til 

døren fyldt med farverige pomponer og glimtende garnguirlander.  

Mie Hørlyck Mogensen er kunstner, uddannet fra San Fransisco Art Institute og 

har udstillet flere steder i ind- og udland. Mie bor i København med sin mand og 

sine to børn. 

Med fotos af Tobias Kiel Lauesen. 
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GLÆDEN VED SKEDEN
Alt du har brug for at vide om dit underliv

Norsk bestseller. Solgt til 25 lande på rekordtid.

Er du sikker på at du kender dit eget underliv? Selv om kvindens kønsorganer 

ikke ligefrem er en ny opdagelse, er der utrolig meget kvinder ikke ved om deres 

egen krop – for slet ikke tale om, hvad mænd ved eller snarere ikke ved. Ved du 

f.eks. hvorfor det gør ondt, når du har menstruation? Findes jomfruhinden? 

Hvorfor slider du for at få orgasme? Hvor længe kan du vente med at få børn?

Ved at kombinere anerkendt medicinsk viden med den nyeste forskning, rum-

mer Glæden ved skeden alt det du har brug for at vide om dit underliv. I bogen kan 

du læse om klitoris’ dybeste hemmelighed, om hormondansen som styrer men-

struationen, og om hvordan prævention fungerer. Du bliver også bekendt med en 

række almindelige sygdomme, som rammer kvinden. 

Bogen giver med andre ord svar på alle de spørgsmål, som det ofte er vanskeligt 

at stille, på en letlæst og morsom måde. Bogen er inspireret af Tarme med charme, 

men er også beslægtet med Kvinde kend din krop – blot henvendt til en ny tids unge 

(og ældre) kvinder – mænd kan også med fordel læse med.

Illustreret af Tegnehanne. FAGBOG
Udgivelse: 06/09/2017 
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PoPulister,
 Provokatører 
og Progressive 

Patrioter
En rejse gennem det nye nationalistiske Europa

Med forord af Adam Holm

Tom Carstensen

tom carstensen

Populister, provokatører 
og progressive patrioter
En rejse gennem det nye nationalistiske Europa

Populister, provokatører og progressive patrioter tager læseren med på en rejse rundt i 

Europa og møder en lang række af de partier på den europæiske højrefløj, der har 

vundet frem de senere år. Bogens forfatter har blandt andet besøgt ledende kræfter 

i franske Front National, britiske UKIP og ungarske Fidesz – tre af de helt store 

europæiske højrefløjspartier. Rejsen går også til grupper og partier i blandt andet 

Tyskland, Belgien, Sverige og ikke mindst i Grækenland, hvor Gyldent Daggry be-

søges.

Gennem åbenhjertige interviews fortæller repræsentanter for disse partier og 

nogle af deres vælgere, hvorfor de ser nationalismen som fremtiden frem for et 

øget samarbejde gennem EU. Frygten for at forsvinde som nation og ikke mindst 

frygten for islam er to af de store fællesstræk.

Tom Carstensen (f. 1978) er freelancejournalist og har i en årrække dækket den 

europæiske højrefløj for blandt andet P1 Orientering og har mødt en lang række 

af partierne og grupperne, der i disse år går frem. Har tidligere udgivet bogen 

Hooligan – De Danske Broderskaber (2011). Bruges ofte som kommentator emnet. 

Forord af Adam Holm
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K R A N S

P e o p l e ’s P r e s s

L A R S  J O N

lars jon

Krans   
En krans i blomster og materialer fra naturen er et af de ældste blomster-kunst-

håndværk. Du bruger den måske selv mest til jul på døren eller til adventskran-

sen – eller når der skal lægges noget smukt på en grav hos dem, du mindes.

Men kransen kan du lige så godt binde eller dekorere, når du skal dække bordet 

til gæsterne, når du vil have noget af den dejlige natur på som smykke i håret el-

ler om håndleddet som armbånd, eller når du vil hænge noget smukt på væggen. 

Kransen er en form, som øjet kan lide at kigge på, og den symboliserer året, livet 

og det uendelige. 

I bogen Krans viser floristen Lars Jon 25 inspirerende og overraskende idéer til 

kranse. Det er ikke svært – i bogen lærer du enkle teknikker fx til at tørre og 

presse blomster samt til at binde og dekorere kranse. Og du lærer at få øje på alle 

de sjove og fine steder omkring os, der fortjener den smukkeste krans.  
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40 uger efter
– En kærlig håndsrækning til nybagte mødre

Det er uden tvivl kæmpe stort, vidunderligt og fantastisk at blive mor. Men plud-

selig står du med en baby i armene og hvad så?

Når du har fået et barn, kommer barslen pludselig væltende med amning, søvn-

mangel, følelsesmæssig turbulens, ømme bryster, enorm lykke og stor usikker-

hed, det første smil, lortebleer, lægebesøg og en krop, som ikke ligner sig selv. Og 

hvordan var det nu lige med det der parforhold midt i det hele? Kort sagt, alt det, 

der fylder hele ens tilværelse i de første 40 uger efter, man er blevet nogens forældre.

Jordemoder og blogger Cana Buttenschøn tager dig på en kærlig og humoristisk 

måde med rundt i alle afkroge af barselslivet. Fra babyens trivsel, ernæring og 

søvnrytmer til dét at finde de rette ben at stå på som nybagt mor. For tiden på 

barsel er ikke kun rosenrød og babyduftende, den kan også være benhård. 40 uger 

efter giver dig gode råd, vejledning, opbakning og personlige anekdoter, så du 

kommer allerbedst fra start på dit nye liv som mor.

Cana Buttenschøn er mor til to drenge, uddannet jordemoder og arbejder i dag 

som blogger, hvor hun skriver varmt og uhøjtideligt om livet med børn.
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B E R L I N G S K E

søren frank 

CHAMPAGNE   
Champagne er i dag store huse og big business, men det er også en vin, der 

ligesom alle andre vine er lavet på druer fra forskellige territoirer. De seneste år 

har den nye generation af små uafhængige producenter med deres karakterfulde 

håndværkschampagner netop sat fokus på, at champagne er en vin i sin egen ret, 

som ikke kun bør nydes til nytår, men året rundt – og meget gerne i forbindelse 

med mad, også når der ikke lige er østers og kaviar på menuen. I bogen beskriver 

Søren Frank de forskellige champagne-typer fra de brede standard cuvéer som 

f.eks. Den Gule Enke, til dyre préstige cuvéer i stil med Dom Pérignon og Cristal. 

Han beskriver blanc de blancs, som er produceret udelukkende på chardonnay-

druen, og blanc de noirs, som er lavet de røde druer pinot noir og meunier. 

Søren Frank har brugt et par år på at gennemtrawle Champagne og guider på sin 

vanlige grundige og medrivende facon læseren gennem regionen. I bogen por-

trætterer han såvel de store kendte huse som de små ukendte, men ofte mindst 

ligeså fremragende vinbønder. Og så smager han selvfølgelig på vinene og vurde-

rer producenterne med op til seks stjerner. 

Bogen er rigt illustreret med fantastiske fotos af Robin Skjoldborg.  

Søren Frank er mad- og vinredaktør på Berlingske og ved siden af en flittig forfat-

ter og foredragsholder. Er forfatter til adskillige bøger, herunder Vinen til maden 

(2004), Vinene fra Bourgogne (2008) og Barolo (2012).

Udgives i samarbejde med BERLINGSKE.
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Tor Nørretranders

Fra op
løsningstid

 til op
lysningstid

People’sPress

Verdens ansigt

Vær ikke bange. Det kan godt være, at det føles som om det hele går i 
opløsning i disse år: sandheden, samfundet, sjælefreden. 

Men en ny oplysningstid er på vej. Vi skal finde modet til at tænke 
selvstændigt og til at tænke på hinanden.

Vi skal tage os selv alvorligt som indfødte på planeten. Vores 
sanseapparat er udviklet til at vi kan leve af miljøets rigelige 
vedvarende strømme af energi og ressourcer. Verden er venlig og 
mennesker er imødekommende.

Men vores verdensbillede er misvisende. Vi tænker på verden som 
en ørken fuld af ting og trusler. Derfor udpiner vi den i stedet for at 
samarbejde med den. Samfundene går midt over. 

Verdens ansigt er fortællingen om en række opmuntrende nybrud 
indenfor fysik, neurovidenskab og økonomi, som peger på en anden 
opfattelse af os selv, end vi er vant til. Et andet ansigt.

Verden smiler. 
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tor nørretranders

Verdens ansigt
Fra opløsningstid til oplysningstid    
Vær ikke bange. Det kan godt være, at det føles som om det hele går i

opløsning i disse år: sandheden, samfundet, sjælefreden.

Men en ny oplysningstid er på vej. Vi skal finde modet til at tænke

selvstændigt og til at tænke på hinanden.

 

Vi skal tage os selv alvorligt som indfødte på planeten. Vores

sanseapparat er udviklet til at vi kan leve af miljøets rigelige

vedvarende strømme af energi og ressourcer. Verden er venlig og

mennesker er imødekommende.

 

Men vores verdensbillede er misvisende. Vi tænker på verden som

en ørken fuld af ting og trusler. Derfor udpiner vi den i stedet for at

samarbejde med den. Samfundene går midt over.

 

Verdens ansigt er fortællingen om en række opmuntrende nybrud

indenfor fysik, neurovidenskab og økonomi, som peger på en anden

opfattelse af os selv, end vi er vant til. Et andet ansigt.

 

Verden smiler. FAGBOG
Udgivelse: 27/10/2017 

ISBN: 9788771806816

SIDER: 450

VEJL.PRIS: 349,95 kr.



people’spress   .   faglitteratur

53 simone thorup eriksen

Simones juleklip    
Til jul udgiver tegneren Simone Thorup Eriksen i samarbejde med ChriChri 

Journal Simones juleklip, en bog fyldt med nostalgiske, nuttede og kønne klip til 

træet, julekortet eller døren.  

Bogen er gennemillustreret med skabeloner og anvisninger til alle klip, så alle 

store som små kan være med.

Simone Axfort Thorup Eriksen (@simonethoruperiksen) lever af at illustrere, 

bl.a. malebøger, personliggjorte dåbstegninger og meget mere. Simone er 29 år 

og bor i Kolding sammen med sin familie.  

”Jeg er vild med krea, tegne, klippe, klistre, min familie & pandekager med cho-

kolade og is. Især at tegne er min store kærlighed. Jeg elsker at tegne og bruger 

meget tid (i perioder mest om natten, når resten af huset sover) på fordybelse 

med blyant, tusser og papir. I tegningens univers findes mit helt eget eventyr.”

 

Simones juleklip udkommer på ChriChri Journal i samarbejde med People’sPress. 

FAGBOG
Udgivelse: 12/10/2017 

ISBN: 9788771805871
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VEJL.PRIS: 199,95 kr.

I SIMONE THORUP PÅ INSTAGRAM

https://www.instagram.com/simonethoruperiksen/?hl=en
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Vinterklip   
Naturtro og finurlige papirklip, der emmer af vinter- og julestemning.

Theresa Jessing er eminent til kunsthåndværk og præsenterer her 20 smukke  

papirprojekter, som du selv kan klippe, skære og samle til at pynte og dekorere 

dit hjem og juletræ med. Inspireret af klassiske naturelementer, som vi genken-

der fra vinteren og forbinder med december og julen. 

Du kan fx lave Grantræet, Grankoglen og Misteltenen, som består af flere ud-

skårne lag, der samles på snor med perler imellem. Eller Sparegrisen, der også er 

lagdelt og let svævende i et ophæng. 

Flere af de nævnte papirklip er produceret som DIY-kits af det svensk-danske 

interiørfirma Fabulous Goose og bliver solgt i udvalgte butikker i Danmark, Sve-

rige, Norge, Tyskland og i New York.

Theresa Jessing har tidligere forfattet og illustreret titler som Julebogen og Livet på 

Kastaniegården. Hun har eget firma Sort lakrids, hvortil hun fremstiller og sælger 

håndlavede unika papirobjekter og andre 2D- eller 3D-illustrationer.
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I THERESA JESSING PÅ INSTAGRAM

https://www.instagram.com/sortillustration/?hl=da
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10 taler om ...   
’Pernilles taler’ er små tekster om livet baseret på egne erfaringer, men først og 

fremmest på iagttagelser under de mange tusinde samtaler med mænd og kvin-

der over en årrække. Dybe samtaler om alle sider af et menneskeliv: fra de store 

tragedier til hverdagens lette bekymringer.

 

De små taler bevæger sig fra erkendelse og savn helt frem til, hvad det egentlig 

er, vi i sidste ende ønsker, at vores liv skal indeholde. Alt går så stærkt. Livet går så 

stærkt. Og indtil andet er bevist, ved vi kun én ting med sikkerhed: Vi lever lige 

nu!

Derfor dette stærke ønske om mere fokus på værdier, følelser og medmenneske-

lighed. Om hvordan vi kan få det bedst tænkelige liv baseret på handlinger, der 

ikke er så smertefulde for os selv eller mennesker omkring os. Og ikke mindst: 

Hvordan vi hele vejen gennem dette liv til stadighed kan ændre egne betingelser.

FAGBOG
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ANDERS HAAHR RASMUSSEN

PEOPLE’S PRESS

anders haahr rasmussen

En fortælling om at være træt     
En fortælling om at være træt er historien om et månedlangt ophold på et ayurvedisk 

behandlingssted på et bjerg i Indien. Her møder vi en række personer fra hele 

verden, som er trådt ud af verdens vrimmel og travlhed for at find ro og hjælp til 

at overvind stress, overvægt, lavt selvværd og i Anders’ tilfælde kronisk trætheds-

syndrom. 

Hvad der tilsyneladende er en rejsebog, bliver til historien om et liv med kronisk 

træthedssyndrom, om desperationen ved at leve med en sygdom, som ingen rig-

tig kender årsagen til – og slet ikke behandlingen af. Sygdommen kom snigende 

ind på Anders, der ellers altid havde været meget aktiv, dyrkede meget sport og 

som havde freelancejournalist et hektisk arbejdsliv med mange jobs og bolde i 

luften – man må jo holde sig inde i varmen. 

En dag rammes han af influenza-symptomer, som så mange gange før, men 

denne gang kan de ikke rigtig manes i jorden. Når han er lige ved at være ovenpå, 

rammes han på ny, og en massiv træthed er ved at sætte sig i kroppen på ham. 

Han opsøger sin læge, som ikke umiddelbart kan hjælpe ham, men henviser ham 

til den ene ekspert efter den anden, som på deres side henviser til andre. Ingen 

kan hjælpe. Som et sidste forsøg rejser Anders til Udayagiri Mountain Retreat i 

Indien.

Anders Haahr Rasmussen (f. 1979) er journalist, forfatter og foredragsholder 

bosat på Nørrebro i København. Han skriver primært for Zetland og Dagbladet 

Information. 
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liv martine hansen  
og simone thorup eriksen 

Kagetid    
Vinder af Den Store Bagedyst Liv Martine og tegneren Simone Thorup Eriksen er 

gået sammen om at skabe den lækreste kagebagebog til døtre og deres mødre. 

Bogen er fyldt med ambitiøse, men meget pædagogiske opskrifter på alt fra det 

søde køkken. Her er tutti frutti-cupcakes, donuts, moderne kajkager og en TO 

DIE FOR isvaffellagkage og mange mange flere. Mange af opskrifterne er med 

forslag til pynt af Simone Thorup Eriksen. 

Bogen er gennemillustreret med lækre billeder og i Simone Thorup Eriksens 

kønne streg.   

Liv Martine Hansen er kagebager, uddannet pædagog og nordjyde. Liv Martine 

vandt som den yngste nogensinde Den Store Bagdyst i 2015. 

Simone Thorup Eriksen lever af at illustrere, bl.a. malebøger, personliggjorte 

dåbstegninger og meget mere. Simone er 29 år og bor i Kolding sammen med sin 

familie.  

Kagetid udkommer på ChriChri Journal i samarbejde med People’sPress.   

I LIV MARTINE PÅ INSTAGRAM

I SIMONE THORUP PÅ INSTAGRAM

https://www.instagram.com/livmartine/?hl=en
https://www.instagram.com/simonethoruperiksen/?hl=en
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marie holm

Flere dirrende desserter 
Elsker du også dirrende desserter? Er du med på buddingbølgen? Har du lyst til 

at lave cremekunstværker, der helt enkelt er bygget af æg, mælk, frugt og fløde? 

Danmarks buddingdronning, Marie Holm, tager i Flere dirrende desserter over, hvor 

bestselleren Budding & andre dirrende desserter slap, og viser dig, hvordan du kan 

lave endnu flere sjove, smukke og skælvende kreationer.

Buddingen ER tilbage på bordet, og det er tid til at tænke den engang glemte des-

sert ind i moderne rammer, lege med den og løfte den til nye højder. Uanset om 

du spiser budding af nostalgiske årsager, fordi du er med på madmoden eller helt 

enkelt, fordi det er verdens dejligste dessert – så får du både inspiration, teknik 

og helt nye opskrifter, som ikke er set før.

Bogen er smukt og moderne illustreret og indeholder 25 opskrifter på dirrende 

desserter og 15 på saucer/knase-tilbehør. Dertil kommer trin for trin-teknikker, 

sjove og venlige tekster samt fotos af buddinger, Maries læsere har lavet.

I MARIE HOLM PÅ INSTAGRAM

https://www.instagram.com/marieholmfood
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- den ultimative selvhjælps-kogebog til den sunde, travle kvinde
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jo brand & christina bølling

Food Prepping 
- den ultimative selvhjælps-kogebog til  
den sunde, travle kvinde

Food prepping går ud på at forberede sin mad og gøre måltider og råvarer klar – 

til hele dagen, den kommende uge eller måned. Når man prepper sin mad, bliver 

man ikke kun sundere, man sparer også penge: Man undgår impulskøb i super-

markedet, fordi man ved, hvad man skal bruge og hvor meget. Man sparer tid: 

Det er meget nemmere at lave en stor portion salat på én gang fremfor tre salater 

tre gange. Og man taber sig, når grøntsager og kylling ligger klar i køleskabet, 

eller der er en hjemmelavet proteinsnack i tasken i stedet for, at man spiser dyr 

fastfood.

Food prepping en måde at undgå stress, panik før spisetid og slippe for et ustyr-

ligt kostbudget. Forfatterne er begge delemødre, der den ene uge spiser med 

vores børn og har lyst til at servere spændende, hjemmelavet mad for dem – og 

hver anden uge spiser alene eller med gæster. Vi prepper det hele i weekenden – 

og nyder ugen og de kilo, vi har tabt, de penge, vi sparer, og al den luft, vi har i 

hovedet, fordi vi ikke behøver at tænke på, hvad vi skal spise næste gang. Det ved 

vi nemlig godt – det ligger klar i køleskabet.

Bogen bringer opskrifterne til morgen, middag og aften – og måltiderne midti-

mellem. Der er også tips til opbevaring.



people’spress   .   gastronomi

61

GASTRONOMI
Udgivelse: 06/10/2017 

ISBN: 9788771802924

SIDER: 200

VEJL.PRIS: 249,95 kr.  

søren ejlersen og christel pixi

Kagerne
Ny grøn bagebog fra Aarstiderne og Christel Pixi byder på et helt nyt univers af 

naturlige kager, som alle kan bage. Vi er i clean cakes-genren, hvor naturlighed 

og grønne sager, frugter og bær, nødder, mel, smør og sukker er omdrejnings-

punktet. Og hvor fondant, farvestoffer og kunstigheder er bandlyst! 

Det er ikke helsekager – bare kager bagt af gode, rene råvarer. Clean cakes ikke 

bare smager bedre; de er også til at lave uden 117 ingredienser fra en specialbu-

tik, hvilket er en stor fordel, når du får lyst til at bage en kage onsdag aften efter 

lukketid. 

Bogens ca. 50 kageopskrifter er fordelt på 5 kapitler. De evigt gode skærekager og 

loafs, som både børn og voksne sætter pris på. De fine tærter, der kan gøre det ud 

for desserter. Cookies, så kagedåsen altid er fyldt op til den lille lækkersult. Små 

kager, som brownies og muffins, der er hurtigt bagt og hurtigt spist. Og sidst 

men ikke mindst de moderne ’open side’-lagkager, som ikke skjules bag pynt og 

glasurer, men viser de gode bunde og mousser, de er bygget af.

Aarstiderne og Christel Pixi byder blandt andet på:

Spicy pastinak loaf, Zucchini fudge-brownie, Ferskentærte, Saftig kokoskage, 

Pecannøddetærte, Mandel-rabarberstang, Peanutbutter sandwich-cookies, 

Blåbær-galette, Gulerodskage med olivenolie, Banana bread, Ingefærkage

Pistacie-cookies med mørk chokolade

Bogen er smukt illustreret med fotos af Ditte Ingemann. 
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marianne stagetorn kolos

La Glace 
- Konditoriet i en moderne tidslomme

Det historiske konditori La Glace har gennem flere generationer været en del af 

det københavnske bybillede. Med tiden har både store og små gæstet de smukke 

lokaler og fået serveret kaffe, is og vidunderlige kager.

 

Og hvilke kager! Der er klassiske kager med hver sin oprindelseshistorie; Sports-

kage, Othellokage, Karen Blixen, Sarah Bernhardt og Prinsesse Thyra. Men også 

isdesserter, horn, linser, småkager, sæsonkager – og naturligvis bryllupskager.

Kom med ind i lokalerne og oplev alle de skønne smage, stemninger og ikke 

mindst anekdoter fra det på én gang moderne og historiske konditori.
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Der er almindelige babyer.
Og der er ualmindelige babyer.
Og så er der Charlie.

Den nat Charlie bliver født, støder to 
stjerner sammen. En håndfuld stjernestøv 
drysser ned på ham, og pludselig kan Charlie alt! 

Altså, næsten alt.
Mor og far ved ikke noget om Charlies hemmelig-

hed, og det er nok også det bedste, synes Charlie.  Han 
savler flittigt, bruger ble og babypludrer for ikke at vække 
unødig mistanke. Men da hans elskede storebror støder 
ind i problemer på skolen, er det på tide, at Super-Charlie 
tager affære. Med en plan, der kræver stort mod, ihærdig-
hed og en enkelt lorteble.

Camilla Läckberg er en af Sveriges mest populære krimi-
forfattere. Super-Charlie er hendes første børnebog i en 
planlagt serie. En morsom og fi-
nurlig fortælling om en familie 
og deres både almindelige og 
ualmindelige hverdag. 

People'sPress

People'sPress Jr.
CAM

ILLA LÄCKBERG
     Super-Charlie     

ILLUSTRERET AF MILLIS SARRI0887867887719
 

ISBN 9788771088786
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camilla läckberg

Super-Charlie og  
bamsetyven   
Familien vækkes af et skrig. Storesøster er utrøstelig, hendes elskede tøjbamse 

er forsvundet sporløst. Lillebror Charlie sætter sig for at finde tyven og gøre sin 

søster glad igen. Mormor bliver hans medsammensvorne. Men det viser sig at 

være en kringlet affære... Så er det jo heldigt, at Super-Charlie ikke er nogen helt 

almindelig lillebror!

Camilla Läckbergs populære superhelt er tilbage i en vaskeægte krimi for de små. 

Ingen bloddryppende mordmysterier, men en charmerende og finurlig historie 

med farverige illustrationer til morskab for både små og store! 

Camilla Läckberg er Sveriges mest solgte forfatter og nr. 6 i Europa. 

Hendes første to bøger, Isprinsessen og Prædikanten, blev modtaget med begejstring 

blandt kritikerne og fandt hurtigt en stor læserskare. Det egentlige gennembrud 

kom med den tredje roman, Stenhuggeren, som blev nomineret til Sveriges bedste 

krimi. Sidenhen er succesen fortsat, bøgerne bliver udgivet i hele verden, har 

modtaget kritikerpriser og er indspillet som tv-serie og biofilm.
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Udgives i samarbejde med Berlingske. 

lars henrik aagaard

Rejsen til rummet
– Alt hvad du gerne vil vide om stjerner og 
planeter, rumrejser og Big Bang

Spænd dig godt fast i rumskibet. For nu er der lift off til en forrygende opdagel-

sesrejse mellem stjerner, planeter, galakser og helt ud til verdens ende. Eller i 

hvert fald så tæt på, vi kan komme. 

Undervejs får du klare svar på de største spørgsmål, du overhovedet kan stille om 

universet:

Hvordan begyndte det hele?

Er der andre universer end vores?

Hvor stort er universet?

Hvad er et sort hul?

Hvor mange stjerner, planeter og galakser er der?

Findes der andre kloge væsner end os?

Går Jorden under?

Forsvinder universet til sidst?

 

Forfatter Lars Henrik Aagaard er videnskabsjournalist og quizmaster på avisen 

Berlingske. Han er desuden forfatter til flere populærvidenskabelige bøger, bl.a. 

bestsellerne Hvor langt er der til verdens ende? og Hvad er månen lavet af?

Udgives i samarbejde med BERLINGSKE.
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elena favilli & francesca cavallo

Godnathistorier for rebelske piger 
- 100 fortællinger om exceptionelle 
kvinder 

Velkommen til 100 portrætter af usædvanlige og exceptionelle kvinder, der har 

haft indflydelse på deres tid, og som har inspireret andre. Fra Astrid Lindgren til 

Aung San Suu Kyi, fra Coco Chanel til Marie Curie, fra Cleopatra til Frida Kahlo 

– hver eneste kvinde præsenteres i denne bog med et smukt maleri samt en lille 

historie formet som et eventyr. De fleste historier indledes med ”Der var engang”, 

for netop at understrege, at disse mange kvinder levede et eventyr på grund af 

deres bedrifter og evner – og altså ikke, fordi de giftede sig med en prins. …

Godnathistorier for rebelske piger blev oprindeligt udgivet i USA oven på en usædvan-

lig succesfuld Kickstarterkampagne. Projektet opnåede den højeste fondstøtte 

nogen original bog nogensinde har modtaget inden for crowdfunding, da det 

lykkedes at rejse over en million dollars på rekordtid.

Bogen er en rejse på tværs af tid og landegrænser og fortæller historien om astro-

nauter, forfattere, politikere, kunstnere, økonomer, videnskabskvinder, aktivister, 

musikere, opdagelsesrejsende, sportsudøvere og så videre og så videre. 

Godnathistorier for rebelske piger udfordrer de klassiske kønsstereotyper og opfor-

drer børn og unge til at gå efter deres drømme.

Bogen er et opslagsværk og er rigt illustreret med 60 smukke malerier af kvin-

delige kunstnere.

LÆS MERE OM BOGEN HER

https://www.rebelgirls.co/products/good-night-stories-for-rebel-girls



