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ALGOT OG EFTERMÆLET 
En roman af Jørn Laursen 

Efter nogle år på tvungen efterløn møder Algot to yngre kvinder, Olivia og 

Sabina, i en swingerklub. Mødet forandrer hans hverdag og hans liv. Et 

indholdsrigt år venter ham.  

Livet er blevet meget anderledes, end han ønskede det. Han er i tvivl om, om 

han kommer til at efterlade det mindste tegn på, at han har været her, om der 

er noget, han vil blive husket for. Mange vil nikke genkendende til denne 

eksistentielle søgen efter mening med livet. 

Forfatteren bor i Birkerød. 

229 sider • ISBN  978-87-7190-733-9 • Bogladepris kr. 229,- 

ARVEN EFTER JANE  
En krimi af Steen B.J.  

Den unge pige Jane sendes fra Egå til Boston for at være ung pige i huset. Hun 

flygter fra Boston til New York og mister kontakten med sine forældre. 

Politiet i Århus involveres i sagen, og Ella og Ibsen bliver sendt til New York for at 

finde en forklaring. Li-Mei fra efterforskningsholdet bliver involveret på en helt 

særlig måde. I sidste øjeblik går det op for Ella og Ibsen, at arven efter Jane er 

helt uvurderlig og unik og må beskyttes, før det er for sent. 

Forfatteren bor i Kolind. 

256 sider • ISBN  978-87-7190-749-0 • Bogladepris kr. 249,95 

BARNDOMMENS SKYGGER   
En krimi af Steen B.J. 

Meiner vokser alene op med sin mor. En mor, der fokuserer på, at det er vigtigt, 

at Meiner gør sig klart, at han er bedre end sine kammerater. For når han vokser 

op, skal han have et lederjob. Det giver Meiner problemer som voksen, og han 

har problemer, som han prøver at løse med hjælp fra sin psykolog. 

Spørgsmålet er, om hans problemer er så overvældende, at han kan være 

morderen til flere myrdede mennesker, han har kendt fra barnsben af.  

Forfatteren bor i Kolind.  

254 sider • ISBN  978-87-7190-750-6 • Bogladepris kr. 249,95 

 

http://mellemgaard.dk/shop/28-romaner/1834-algot-og-eftermaelet/
http://mellemgaard.dk/shop/10-krimi--og-spaendingsromaner/1835-arven-efter-jane--/
http://mellemgaard.dk/shop/10-krimi--og-spaendingsromaner/1836-barndommens-skygger/
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DELFINMANDEN 
En roman af Jan V. Jensen  

Med tidligere dødsfald i kølvandet sætter Pierre sig for at eksperimentere med 
familiens dybt velbevarede hemmelighed. Pierre er født som halvt menneske og 
halvt delfin. Transformationen til delfin sker, når han bevæger sig ud i havet.  

Gennem en rejse til Thailand, ned under havets overflade og ind i sindets 
kringelkroge, leder Pierre efter livets mening. Vil oplevelsen som delfin skabe en 
genvej til at leve et liv i nuet? En genvej til Nirvana uden om buddhismens 
endeløse meditationer? 

Forfatteren bor i København. 

366 sider • ISBN  978-87-7190-691-2 • Bogladepris kr. 269,- 

DEN UNIVERSELLE ALLIANCE — KAMPEN FOR AT OVERLEVE  
En science fiction-roman af Kasper Endelt  

Dette er første bind om Den Universelle Alliance, hvor man følger menneskenes 

kamp for at overleve i en postapokalyptisk verden, hvor jorden og samfundet er 

ved at gå under, og man kæmper for at skabe en ny verden for menneskeheden.  

Særligt er der en soldat, som med støtte fra andre rager op over alle og viser 

vejen mod frihed og en ny fremtid for menneskeheden.  

Forfatteren bor i Flauenskjold, Nordjylland. 

168 sider • ISBN  978-87-7190-684-4 • Bogladepris kr. 179,95 
 
 

FEIS FRISTELSER  

En roman af Ingeborg Vagt 

Mona løber på den sensuelle og fascinerende pige Fei, der omgående griber 
hende om hjerterødderne. Fei lærer Mona at leve og elske spontant, at være 
lykkelig i øjeblikkets nærhed og at miste angsten for at blive ledt ind på fremmed 
terræn.  
 
Feis fristelser er fortsættelsen af Gelébarnet med den livslystne og rejseglade 
alenepige Mona, der egentlig har det bedst derhjemme i det vestjyske, hvorom 
man kunne påstå, at intet andet end vejret og generationerne ændrer sig. 
 
Forfatteren bor i Tyskland.  

236 sider • ISBN  978-87-7190-689-9 • Bogladepris kr. 229,- 

http://mellemgaard.dk/shop/28-romaner/1838-delfinmanden/
http://mellemgaard.dk/shop/16-science-fiction/1837-den-universelle-alliance---kampen-for-at-overleve/
http://mellemgaard.dk/shop/17-skoenlitteratur---voksne/1839-feis-fristelser/
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FRA ASKEN I ILDEN? EN KRISTEN KVINDE I ET MUSLIMSK LAND 
En personlig beretning af Jenny Sarah Haq  

Jenny Sarah Haq var gift med en pakistaner i 43 år og boede fra 1984 til 1990 i 
Pakistan. Bogen handler om, hvordan det var at flytte til et andet land med en helt 
anden kultur og religion, og om hvordan hun klarede denne store omvæltning, det 
var at møde alt det fremmede.  

Bogen er både et rørende vidnesbyrd om en kvindes liv i det fremmede og et 

enestående indblik i en rig kultur fjernt fra det trygge Danmark. 

Forfatteren bor i Birkerød. 

638 sider • ISBN  978-87-7190-741-4 • Bogladepris kr. 349,95 

GROVDYR  
Noveller af Noa Bernmann  

Livets særeste historier i form af ti eksistentielle dramaer. 
 
Kan jeg komme derud, hvor jeg lemlæster? 
Kan jeg komme derud, hvor jeg slår ihjel? 
Kan jeg komme derud, hvor livet bliver mig ligegyldigt? 
Hvis jeg kommer helt ud på den yderste kant, hvad så? 
 
Sådanne spørgsmål vil læseren stille sig selv. 
 
Fortællingerne er fiktion med mere end et par tæer dyppet i virkelighedens hav.  

277 sider • ISBN  978-87-7190-670-7 • Bogladepris kr. 249,95 
 

GØJMØJ  

En børnebog af Tania Viit Kusk   

Gøjmøj bliver født i en ”rugekasse” hos en fremmed værtsfugl, den gule vipstjert 
tæt ved en lille å. Men da Gøjmøjs blå- og hvidprikkede tomme æggeskal en dag 
ryger ud af reden og i kometfart styrter brat ned i græsset, står en dreng på bare 
7 år og ser på. Gøjmøj selv, ja, den sidder som den eneste overlevende tilbage i 
reden, og den er både sulten og meget bange. Heldigvis får Gøjmøj en ven, som 
passer den og tager den under sine vinger.  
 
Bogen er rigt illustreret.  
 
Forfatteren bor i København.  

54 sider • ISBN  978-87-7190-817-6 • Bogladepris kr. 149,95 

 

http://mellemgaard.dk/shop/2-biografier-og-erindringer/1840-fra-asken-i-ilden---en-kristen-kvinde-i-et-muslimsk-land/
http://mellemgaard.dk/shop/17-skoenlitteratur---voksne/1841-grovdyr/
http://mellemgaard.dk/shop/93-skoenlitteratur---boern-og-unge/1852-goejmoej/
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HVIS VÆGGENE KUNNE TALE  
En krimi af Kim Jørgensen  

I 1968 begynder regnskabschef Ejner Vindslev at ”låne” af klientkontiene i 
advokatfirmaet Sparring, Holck & Plum. Alt går godt, indtil den dag direktøren til 
hans store overraskelse fortæller, at firmaet vil indgive konkursbegæring. Vindslev 
ved, at hans bedrag vil komme for dagens lys, og han beslutter sig for at forsvinde 
med pengene.  

I 2015 findes et mumificeret lig i en kælder. Alt peger på, at det er Ejner Vindslev. 
Da sønnen, Jakob, begynder at søge efter sandheden bag sin fars død, bliver det 
indledningen til en række dramatiske begivenheder.  

Forfatteren bor i Brøndby Strand. 

224 sider • ISBN  978-87-7190-669-1 • Bogladepris kr. 220,- 

I GUDS SKABTE BILLEDE  

En krimi af Mona Hawthorn Andersen  

En 15-årig dreng findes bestialsk myrdet, bundet på hænder og fødder. Sophie får 
med drabssagen sin ilddåb på afdelingen for Personfarlig Kriminalitet. 
Efterhånden som hun graver sig ned i sagen, bliver det tydeligt, at 
gerningsmanden har et vigtigt budskab. Dette involverer aspekter af græsk 
gudedyrkelse, som viser sig at have en forbindelse til den myrdede drengs familie.  

Forfatteren bor i Klarup. 

422 sider • ISBN  978-87-7190-747-6 • Bogladepris kr. 289,95 
 

KONGEN AF FYN—OG ANDRE EVENTYR FOR BØRN OG VOKSNE  

Fortællinger af Torben Kragh Jensen  

Med dette fjerde bind af Degnens Forunderlige Fortællinger fortsætter forfatteren 
sin herlige serie med uformindsket kraft og engagement.  
 
Kongen af Fyn rummer en skatkiste af friske historier, som man for århundreder 
siden kunne have hørt dem fortalt i de lavloftede bondestuer rundtom i de små 
landsbyer. Her, hvor man sad sammen om petroleumslampen og delte den slags 
beretninger, mens tusmørket sænkede sig over de stråtækte gårde. 
 
Forfatteren bor i Vindinge Gamle Skole på Fyn.  

284 sider • ISBN  978-87-7190-804-6 • Bogladepris kr. 249,95 

 

 

http://mellemgaard.dk/shop/10-krimi--og-spaendingsromaner/1853-i-guds-skabte-billede/
http://mellemgaard.dk/shop/17-skoenlitteratur---voksne/1843-kongen-af-fyn---og-andre-eventyr-for-boern-og-voksne/
http://mellemgaard.dk/shop/10-krimi--og-spaendingsromaner/1842-hvis-vaeggene-kunne-tale/
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MENINGEN MED LIVET ER AT FORNÆGTE DØDEN  
En roman af Agnethe Liboriussen  

En ung syrer flygter med sin familie, da krigen kommer. De søger om 
opholdstilladelse i Danmark, men får afslag.  Under hjemsendelsen af familien 
stikker hovedpersonen af og begynder at leve sit eget liv. Han må gå under jorden, 
prøve lykken i Sverige, bo i en park i Italien og være uledsaget mindreårig i 
Danmark. 
Sideløbende fortælles også om hans mor, der brændende ønsker sig en datter, 
men får en søn. Det kan hun ikke acceptere. I barndomsårene bliver 
hovedpersonen  behandlet som en pige, og det har naturligvis konsekvenser.  

Forfatteren bor i Ebeltoft. 

224 sider • ISBN  978-87-7190-787-2 • Bogladepris kr. 220,- 

MIN TID MED JUDY  
Noveller af Niels Martinov  

Denne novellesamling er ikke for sarte sjæle. 

I samlingen optræder eksempler på vold, kannibalisme og både ønsket og 

uønsket seksuel nærkontakt, og novellerne tilbyder et kik ind i et menneskeligt 

mørke, som det kan være svært at ryste af sig igen. 

Hermed er læseren advaret!  

Forfatteren bor i København K. 

174 sider • ISBN  978-87-7190-745-2 • Bogladepris kr. 189,95 

MIT LIV TIL SKRÆK OG ADVARSEL — ROCKERRELATERET KRIMINALITET —

MISBRUGER — NAZIST  

En personlig beretning af Thomas ”Guffi” Vestergaard   

Thomas er vokset op i en familie med had, vold og frygt og har oplevet mange 

voldsomme ting i en tidlig alder. Han kørte motorcykel med rockere som 

teenager, har set folk blive banket og få skåret fingre af. Han har været nazist i 16 

år og været afhængig af alkohol og sex. 

Denne bog handler om en drengs frygt, som udvikler sig til had, som langsomt 

fortærer ham selv samt hans omgivelser. Hvordan han fra selvmordets rand 

kæmper sig til en bedre, normal tilværelse. 

Forfatteren bor i Borup.  

204 sider • ISBN  978-87-7190-690-5 • Bogladepris kr. 199,95 

 

http://mellemgaard.dk/shop/25-noveller-og-essays/1845-min-tid-med-judy/
http://mellemgaard.dk/shop/17-skoenlitteratur---voksne/1844-meningen-med-livet-er-at-fornaegte-doeden/
http://mellemgaard.dk/shop/2-biografier-og-erindringer/1854-mit-liv-til-skraek-og-advarsel---rockerrelateret-kriminalitet---misbruger---nazist-/
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 NATSPINDLERENS DØDSMÆRKE  
En fantasy-roman af Karen Inge Nielsen 

Natspindlerens dødsmærke er efterfølgeren til Ravneskrig. 

Sia kæmper med sorgen og savnet over sin far, og samtidig er en ukendt, 
hviskende stemme begyndt at hjemsøge hende om natten. Langsomt går det op 
for Sia, at det, hun troede, var afsluttet, da Tigril faldt, langtfra er slut endnu. 
Legenderne spøger. Det onde lever stadig – og Natspindleren er kommet for at 
sætte sit dødsmærke. 

Forfatteren bor i Dianalund.  

352 sider • ISBN  978-87-7190-674-5 • Bogladepris kr. 249,95 

NÅR SINDET ER SANDT — EN VEJ TIL EN NY LIVSFILOSOFI 
En selvhjælpsbog af Charlotte Adserballe Dahl   

Ved at få en større indsigt i dine egne værdier, behov og grundlag for livet kan du 

udarbejde din egen livsfilosofi, således at du kan leve efter dine principper for 

livet og dermed opnå en større grad af lykke.  

Bogen er opdelt i: 

Del I Kend dig selv. 

Del II Vedkend dig selv. 

Del III En ny livsfilosofi 

Forfatteren bor i Charlottenlund. 

210 sider • ISBN  978-87-7190-629-5 • Bogladepris kr. 199,95 

RACINGAKADEMIET  

En ungdomsroman af Majken Camilla Ancher  
 
Hayden er en helt almindelig 15-årig, indtil han får et tilbud, han umuligt kan 
modstå. Dette tilbud involverer en helt ny skole, en helt ny sportsgren kaldet 
water racing og et helt nyt liv væk fra hans familie. Men da han ikke langt inde i 
det nye skoleår vælger at lade sin nysgerrighed styre sine handlinger, ender det 
med at få store konsekvenser for ham, og hele hans verden bliver vendt op og 
ned. Det stopper dog ikke her. Hayden opdager, at han er i stand til noget, han 
aldrig nogensinde havde troet, var muligt. Dette ender både med at gøre hans liv 
nemmere og en hel del sværere.  
 
Forfatteren bor i Ringsted.  

422 sider • ISBN  978-87-7190-681-3 • Bogladepris kr. 289,95 

 

http://mellemgaard.dk/shop/11-paedagogik-krop-og-sjael/1847-naar-sindet-er-sandt---en-vej-til-en-ny-livsfilosofi/
http://mellemgaard.dk/shop/93-skoenlitteratur---boern-og-unge/1848-racingakademiet/
http://mellemgaard.dk/shop/5-fantasy/1846-natspindlerens-doedsmaerke/
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 RØVERHISTORIER FRA ROSKILDE  

Fortællinger af Helga Waage  

Leo Lundgren har en blakket fortid og flytter ind hos sin fars gamle tante, ikke 
langt fra juristen Sørine. Leo er vild med stegte løg, gaffeltrucks, trompetspil og 
den kendte sanger Rasmus Seebachs musik. Han forelsker sig i den søde frisør 
Mathilde, som er enlig mor, men netop som alt ser ud til at lykkes for ham, går det 
for alvor galt. 

Med Leos mange påfund og ulovligheder kommer Sørine virkelig på arbejde i sit 
nye job. I retten møder hun den selvsikre forsvarer Marcus Anholt, der lærer 
hende et og andet om kærlighed og om en lille ø i Kattegat. 

Forfatteren bor i Tyskland. 

310 sider • ISBN  978-87-7190-792-6 • Bogladepris kr. 249,95 

SAM OG ARVEN 
En roman af  Pirkko Aarnio-Faaborg 

På Sams 16-års fødselsdag får han at vide, at han skal overtage de gamle huse og 
skoven, som har været hans farmors families hjem i flere generationer, end nogen 
kan huske. Han får at vide, at der med arven følger en forpligtelse; at han skal 
beskytte stedet med alle sine evner, studere stedet og forstå dets 
“flerdimensitet”. Sam påtager sig opgaven, som kommer til at udvide hans 
opfattelse og viden ud over almindeligt kendte grænser. Det bringer ham og et 
par af hans bedste venner ud i et spændende forløb af hændelser. 
 
Forfatteren bor i Aarhus. 
 
334 sider • ISBN  978-87-7190-679-0 • Bogladepris kr. 269,95 

SKIBET PÅ LAND 
En spændingsroman af Carsten Kruuse 

En fyret dansk journalist kommer ved et tilfælde i besiddelse af  nogle 
kompromitterende dokumenter om baronesse Béatrice Ephrussi de Rothschild – 
arvingen til verdens største formue. Journalisten beslutter at grave i historien. 
Han afdækker et drama af fortielser, løgne, intriger, storhed og fald blandt 
Europas rigeste ved den franske riviera under La belle époque. 
Hans afdækninger har tråde til en livsfarlig storpolitisk affære med tråde til 
konflikten i Ukraine og de igangværende forhandlinger om en våbenhvile … 
 
Forfatteren bor i Aarhus. 

308 sider • ISBN  978-87-7190-663-9 • Bogladepris kr. 259,95 
 

http://mellemgaard.dk/shop/17-skoenlitteratur---voksne/1849-sam-og-arven/
http://mellemgaard.dk/shop/10-krimi--og-spaendingsromaner/1850-skibet-paa-land/
http://mellemgaard.dk/shop/93-skoenlitteratur---boern-og-unge/1855-roeverhistorier-fra-roskilde/
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 SMAGEN AF FRANKRIG — SPISEKORTETS FRANSKE FORTÆLLINGER  

Fortællinger af Ove Bjørn Petersen  

Ud fra en snes spisekort med franske retter fortæller forfatteren den fascinerende 
historie om det franske køkkens magt og magi gennem 1000 år.  

Til hver af fortællingerne giver forfatteren os 22 opskrifter; eksempler er Poule au 
Pot Henri IV, Chateaubriand, Soupe Parmentier, Baba au Rhum og Sarah 
Bernhardt-kager. 

Et særligt kapitel er viet til en oversættelse og forklaring på flere end 100 franske 
gastronomiske fagtermer, hvilket også gør bogen til en nyttig håndbog. 

Forfatteren bor i København K. 

362 sider • ISBN  978-87-7190-692-9 • Bogladepris kr. 289,95 

VANDRER LANGS BØLGER 
Erindringsroman af Erik dB 

Forfatteren har levet et turbulent liv med mange uddannelser, rejser, jobs og 
kreative karrierer. Derfor fortæller han bredt og detaljeret om mange af 
ungdomslivets problemer, kampe, nederlag, dilemmaer, håb og skuffelser, 
drømme og visioner.  
Selv om fortællingen foregår i de tidlige 1980’ere, rummer den rigtigt mange 

fremadrettede perspektiver, der er endnu mere aktuelle i det 21. århundrede. 

Forfatteren bor i Brønshøj. 

572 sider • ISBN  978-87-7190-712-4 • Bogladepris kr. 349,95 
 
 

 

 

http://mellemgaard.dk/shop/2-biografier-og-erindringer/1851-vandrer-langs-boelger/
http://mellemgaard.dk/shop/25-noveller-og-essays/1783-mellem-os-sagt/
http://mellemgaard.dk/shop/49-kultur-historie-og-samfund/1858-smagen-af-frankrig/

