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SCHRÖDINGERS PARADOKS
En krimi af David Sparrevohn Mørck
De to første bind, Det uvelkomne bevis og Forbrydelsen i Jelling, i trilogien om
sygeplejersken Annette har begge ført frem til dette klimaks, der sætter i gang,
hvor Forbrydelsen i Jelling sluttede.
Den forhenværende politiagent, Carsten, alias Thomas Andersen, har under
stigende pres indset, at situationen ikke er holdbar, men hvad er hans egentlige
motiv til at begrave David levende og både direkte og indirekte svigte sit løfte til
Annette om ikke at skade hende?

Forfatteren bor i Ferritslev Fyn.
216 sider • ISBN 978-87-7190-793-3 • Bogladepris kr. 199,95

AGENTURET
En krimi af Thomas Bech Andersen
Rikke Egelund er journalist og jagter modvilligt en historie, som hendes redaktør
har bedt hende om at dække. Kasper Glerup leder efter årsagen til sin fars død,
en søgen, som leder ham langt ned ad hidtil ubetrådte stier. Skæbnen fører dem
sammen i en hæsblæsende jagt gennem Danmark på flugt fra et organ med
tilsyneladende uendelige ressourcer til rådighed.
Terroren er nået til Danmark og har ikke i sinde at slippe uden kamp.
Forfatteren bor i Espergærde.
357 sider • ISBN 978-87-7190-686-8 • Bogladepris kr. 269,TANKESPIND – OG DET BLEV SOMMER
En roman af Karen Kornbech Larsen
Efter en meget turbulent ungdom er Sara nu ved at forsøge at finde fodfæste i
livet. Hun er startet i uddannelse, men skal samtidig være mor – resultatet af en
engangsaffære.
Tøvende genopdager hun sine styrker og svagheder. Og sammen med kæresten,
Jesper, etablerer hun sin familie på sin farfars lille ejendom. Men glemte og nye
relationer blander sig ustandseligt i hendes liv. Det er i krydsfeltet mellem fortid
og nutid – drømme og realiteter, vi møder Sara. Er der virkelig så dejligt derude
på landet?
Forfatteren bor på Gyngstrup Mark, Nordfyn.
516 sider • ISBN 978-87-7190-794-0 • Bogladepris kr. 269,95
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VINETA
En roman af Henrik Petersen
Tahia lever som ravhandler i den gådefulde by Vineta, der ligger ved verdens
ende. Det er den dejligste sommer i mands minde. Alt ånder fred, og hun ved ikke,
at hun snart bliver indblandet i begivenheder, der vil forandre hendes liv for altid.
Men da hun går langs stranden i midsommernatten, møder hun havfruen Moana,
som pålægger hende en opgave og røber, at en oldgammel profeti er ved at gå i
opfyldelse.
Forfatteren bor i Rødekro.

236 sider • ISBN 978-87-7190-677-6 • Bogladepris kr. 229,95

NYØLIVET
En roman af Jørgen Henningsen
I fremtidens Danmark opstår Nyø i Kattegat. Her bor de nøjsomme kimærer, der
lever for deres dyr, landbrug, afgrøder – og hinanden. Deres arbejde har værdi i
sig selv – og de udfører det uden tanke på, hvad det kan føre med sig af velfærd.
Hovedpersonen, 33, en mandlig kimære, og 22, en kvindelig, indleder et
kærlighedsforhold. Men 22 er så menneskelig, at hun skaber splid i det lille øsamfund. 33 står splittet mellem hende og sin – og visse andre – kimærers frygt
for at blive menneskeliggjort.
Forfatteren bor i Horbelev.

268 sider • ISBN 978-87-7190-638-7 • Bogladepris kr. 249,95
NORDBYEN
En roman af Tina Wittendorff Mortensen
Marie ønsker sig brændende at være som alle andre. Men hvordan kan man blive
det, når man er født uden for kernefamilien i Nordbyens socialt udsatte miljø?
Hendes opvækst i et ghettomiljø med mobning og udelukkelse fører til psykiske
vanskeligheder, selvskade og et begyndende alkoholmisbrug. Hver gang hun
søger hjælp, bliver hun tabt i systemet. Bedst som Marie tror, at hun er vokset fra
sin fortid, og hun begynder sit livs succesrige eventyr, indhenter hendes tanker
hende igen. Hun falder til jorden med et brag. I forsøget på at rejse sig finder hun
de manglende brikker i sit puslespil om sig selv, men hun oplever også så stort
svigt fra folk omkring hende, at hun måske aldrig kommer op igen.
Forfatteren bor i Randers.
436 sider • ISBN 978-87-7190-662-2 • Bogladepris kr. 289,-
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MAN SKAL IKKE SPØRGE
En roman af Else Lefmann
Bogen er fiktion, skønt den er baseret på virkelige hændelser. Den har et barn som
fortæller, men henvender sig til den voksne læser.
Bogen viser dels et tidsbillede, og dels hvordan barnesynet kunne være.
Handlingen udspiller sig fra 1948-1952 og beskriver en lille piges ophold på
Refsnæs Kysthospital, hvor afdelingen bliver drevet med hård hånd af
oversygeplejersken. Her bliver pigen fastspændt til sengen, da hun har CalvéPerthes og derfor skal ligge ned hele tiden.
Forfatteren bor i Haslev.
188 sider • ISBN 978-87-7190-785-8 • Bogladepris kr. 189,95
HUS ÅR HUS – TRE HISTORIER
En novellesamling af Christian Haun
I 1976 skubbes en kvinde i døden, men hjemsøger sin mand gennem årene og
leder ham på sporet af sin morder.
Efter finanskrisen går en mand ned med flaget. Han forlader sin familie for at gå
en lang tur og se, hvad der er at se, men synes ikke at kunne komme ud af
kvarteret.
To brødre bor sammen i et højhus efter verdens undergang, men splittes da den
ene møder en kvinde.
Forfatteren bor i Brabrand.

182 sider • ISBN 978-87-7190-737-7 • Bogladepris kr. 195,MED TID – OTTE FORTÆLLINGER
En roman af Nicola Dixen
Gennem otte fortællinger tegner Med tid et portræt af forskellige mennesker i
forskellige livsafsnit. Samtidig har personerne indbyrdes med hinanden at gøre,
og hændelser går igen med skiftende betydning. Som historierne skrider frem,
afdækkes flere og flere sider af både karaktererne og den påvirkning de har på
hinandens skæbne.
Med tid handler om at finde vej i sin egen historie. Og om at leve med tiden uden
at vide hvor den ender.
Forfatteren bor i Højbjerg.
114 sider • ISBN 978-87-7190-683-7 • Bogladepris kr. 149,95
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RØSTER FRA EN SAUNA. ET ÅR MED MÆND OG MENINGER
En novellesamling af Jørgen W. Frøhlich
Kig indenfor i saunaen hos 8-10 mænd som hver uge i et år mødes til en
morgenpassiar med højt til loftet. Hvor der grines, grædes, skændes, hvor æstetik,
kønsroller, druk, sex, det svære parforhold, religion og viden kommer under kærlig
behandling.
En roman som kvinder kan blive kloge af og mænd - måske - grine af!
Forfatteren bor i Kongens Lyngby.
278 sider • ISBN 978-87-7190-650-9 • Bogladepris kr. 259,95

NEW YORK I FUGLEPERSPEKTIV. EN BLANDET BUKET TEKSTER
Fortællinger af Jytte Westendahl
Klummer, digte og leg med ord.
Bogen er en opsamling af ældre og nye tekster. Små fortællinger, der ligesom
mine digte er en beskrivelse af verden, set gennem mine briller.
Der er gymnastik for smilebåndet og lidt alvorligere historier, der giver anledning
til refleksion. Kort sagt en blandet buket.
Forfatteren bor i Glostrup.
106 sider • ISBN 978-87-7190-651-6 • Bogladepris kr. 149,95

PÅ MÅ OG FÅ
En novellesamling af Randi Allerup
Teksterne i På må og få er henlagt til mange forskellige destinationer i verden, for
hvordan udspiller livet sig i henholdsvis Silkeborg og Mumbai? Hvordan reagerer
mennesker på livets tilskikkelser, og hvad er det, der karakteriserer mennesker liv
på godt og ondt?
Teksterne henter inspiration fra forfatterens eget liv tilsat en god portion fiktive
begivenheder eller hændelser.
Forfatteren bor i Vejstrup.
352 sider • ISBN 978-87-7190-675-2 • Bogladepris kr. 249,95
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DEN FORSVUNDNE BARNDOM
Erindringer af Jørgen Munck Rasmussen

Jørgen voksede op i halvtredserne og tresserne på en skole ude på Østmøn i
nærheden af Møns Klint. Hans forældre var lærere på skolen.
Bogen filosoferer også over Udkantsdanmarks skæbne i de seneste år. Fra at være
et levende og ret tæt befolket område i halvtredserne står mange huse tomme, og
de fleste unge flytter fra øen.
Det har været meget positivt for fortælleren at vokse op på et af de smukkeste
steder i Danmark. Og han bor der endnu.

Forfatteren bor i Stege.
138 sider • ISBN 978-87-7190-622-6 • Bogladepris kr. 149,95
ET NOMADELIV
Erindringer af Jørgen Gammelgaard
Et nomadeliv fortæller den lidt usædvanlige historie om en kvik dreng født ind i en
familie på Bornholm, der var ramt af tredivernes arbejdsløshed. Som otteårig
flyttede han til København, viste sig at have evner for billedkunsten og kom på
Kunstakademiet. Han blev gift, skiftede fag, kom på Askov Højskole og uddannede
sig til faglærer, men blev så indfanget af ulandsbistandens verden. Han kom til at
arbejde for Mellemfolkeligt Samvirke, FN og EU, og de kom til at bestemme hans
og den stadig større families tilværelse med skiftende arbejdspladser i Danmark,
Europa og poster i Asien. Men den havde også omkostninger. Skilsmisser kom,
koner skulle have arbejde, og børn skulle have uddannelse.
Forfatteren bor i Helsingør.
HUSK DIG SELV
Personlig beretning af Liselotte Mikkelsen
Denne bog giver et eksempel på, hvordan man kan komme over en svær bakke af
livets udfordringer. Bogen tager udgangspunkt i private erfaringer.
For at vi kan være noget som helst for andre, er det vigtigt, at vi husker at drage
omsorg for os selv. Uanset, hvordan vi vender og drejer det, så er det længste
kærlighedsforhold, vi kommer til at opleve, forholdet til os selv.
Bogen er ikke teoretisk orienteret og indeholder ikke øvelser. Den slags vil jeg
overlade til behandlere, som har teorien bag sig. Men min erfaring er, at nogle
gange, når man er i en udviklingsfase, kan man godt trænge til noget litteratur om
emnet, der ikke er så tungt, og som kan virke som en inspirationskilde. Det er det,
jeg ønsker at kunne bidrage til med min bog.
Forfatteren bor i Højbjerg.
60 sider • ISBN 978-87-7190-739-1 • Bogladepris kr. 149,95
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DUM ELLER DEJLIG
En børnebog af Annelie Gehrke Hansen
Lina går i slutningen af 5. klasse. Hendes forældre er for nylig blevet skilt, og
hendes far er flyttet sammen med en mand. Da det viser sig, at farens nabo er den
nye dreng i Linas klasse, bliver tingene komplicerede. For Mark, som han hedder,
er både irriterende, sporty og populær – og måske også en lille smule interessant i
virkeligheden. Men hvordan klarer man at holde styr på både venskaber,
fjendskaber og ikke mindst nyforelskede forældre uden selv at komme til kort?
Lina kommer på hårdt arbejde – og en sød og lækker vikar i omklædningsrummet
gør det ikke just nemmere at komme i 6. klasse.
Forfatteren bor i Vojens.
120 sider • ISBN 978-87-7190-659-2 • Bogladepris kr. 149,95

SKRALDESPANDEN IB OG MIG
En børnebog af Jannie Brinch Holdt
Kender du en skraldespand?
Det gør Charlie og en mand.
Charlie låner spanden med
ud på tur et særligt sted.

For han er på eventyr
- hvor der sker en del postyr!
Kom, ta’ med - og lad os se,
hvad der ellers så kan ske!

Forfatteren bor i Skovlunde.
32 sider • ISBN 978-87-7190-664-6 • Bogladepris kr. 149,95

HVAD ER DER GALT, MOR? EN BØRNEBOG OM PSYKISKE SYGDOMME
En børnebog af Ingrid Nørup
Hvad er der galt, mor? er en bog, der er skrevet til dig, der har forældre, en søster
eller bare en ven, der er psykisk syg.
Jeg skriver til dig, der er mellem 7 og 15 år, men du kan også vise bogen til dine
forældre. Er de selv syge, kan de også lære noget om deres sygdom.
Det er en god ide at læse bogen sammen med en voksen, der kan hjælpe med at
forstå de ting, du har svært ved.
Forfatteren bor i Søborg.
82 sider • ISBN 978-87-7190-628-8 • Bogladepris kr. 149,95
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60 SMÅ STEN I STØVLEN - 60 LIVSDIGTE
En digtsamling af Anette Riis

Her ligger 60 forskellige sten. Efterladte.
Dukket op i afmagt, vrede, kådhed.
Irritation, undren, frustration, glæde.
Én eller flere små sten i støvlen ad gangen.
I perioder flere.
I perioder ingen.
Livet, som det leves.
Skrevet sort på hvidt.
Forsvinder ikke af sig selv; støvlen rystes

godt og grundigt.
Ikke noget så irriterende, som selv den
mindste lillebitte sten i støvlen.
Alle nu rystet ud for en stund.
Garanterer for, at der kommer nye.
En del af livet; tager dem glad med på min
vandring.
Holder mig i gang. I live.
På vej ad nye stier. Nye sten.

Forfatteren bor i Silkeborg.
126 sider • ISBN 978-87-7190-705-6 • Bogladepris kr. 149,95
HJERTESVIGT
En digtsamling af Cecilie Hvidbak Østergaard
Hjertesvigt handler om falske løfter, dårlige vaner og følelsen af at falde, og at
den, man stolede på ville holde fast, giver slip. Til at dulme smerten er der kun
cigaretter og rødvin...
Hjertesvigt skildrer en dødsdømt forelskelse, og hvordan der måske findes et håb
et sted, men at man ikke ved, hvor man skal lede, for man er blevet væk i sig selv.
Digtsamlingen tematiserer de udfordringer, man støder på, når man er ung, dum
og ulykkeligt forelsket.
Forfatteren bor i København.

60 sider • ISBN 978-87-7190-786-5 • Bogladepris kr. 149,95
ET VINDUE TIL POESIEN - POESIBØGER FRA 1900-1970
En digtsamling af Pia Sigmund og Lena Krogh Bertram
Vi – Lena og Pia – slår et vindue op til den folkelige poesibog. Søde, sjove,
alvorlige, moralske vers, som piger og drenge, kvinder og mænd skrev til hinanden
mellem 1900 og op til omkring 1970. Vi kan more os over dem og lære af dem.
Måske også lade os inspirere til selv at skrive poetiske vers.
Poesibøgernes vers afspejler historiens gang, og vi har sat nogle af tidens
historiske begivenheder op over for versene, tiår for tiår. Og så er der alle
fotografierne, som vi har fundet i vores egne fotoalbums. —Lena Krogh Bertram
og Pia Sigmund
Der hører en poesibog med til Et vindue til poesien.
Forfatterne bor i Odense

94 sider • ISBN 978-87-7190-744-5 • Bogladepris kr. 198,-
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GEOGRAFISKE DIGTE
En digtsamling af Børge Bagger
Med Geografiske digte kan læseren tage med på en forunderlig rejse rundt i den
vide verden, hvor Danmark og Norden bestemt ikke bliver glemt. Kombineret med
en god portion humor besøger de enkle rim så forskellige steder som Nordkap,
Vejle Sygehus, drypstenshuler, Læsøs tangtage og glubske, blodsugende fluer på
New Zealand. Hvert ord er udvalgt omhyggeligt, så lydrim, undertiden krydret
med bogstavrim, ofte fortæller mere, end det umiddelbart ser ud til.
Digtsamlingen er en oplagt gavebog til den rejselystne med interesse for geografi
og samfundsforhold.

Forfatteren bor i Middelfart.
120 sider • ISBN 978-87-7190-746-9 • Bogladepris kr. 149,95

HENHOLDENDE TILFORSIGT
En digtsamling af Viggo Madsen
Så er det Madsen for fulde gardiner, Viggo for fuldt udtræk! Og her taler vi
hverken mundharpe eller harmonium, men vel nærmest hammonorgel. Den
får på alle tangenter og alt det, den kan bære! Og det både som prosa og
eksperimentaldigtning. Så hold på hat og briller!
Forfatteren bor i Odense.
168 sider • ISBN 978-87-7190-780-3 • Bogladepris kr. 169,95

HILSENER FRA DEN LUKKEDE
En digtsamling af Thomas Rysz
Forfatteren fik i år 2016 et voldsomt psykisk nedbrud. Han fik i denne forbindelse
stillet diagnosen: emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse af typen borderline.
Hilsener fra Den Lukkede omhandler det efterfølgende sygdomsforløb med
selvskade, selvmordsforsøg og utallige indlæggelser på lukkede psykiatriske
afdelinger.
Digtene tager udgangspunkt i forfatterens oplevelser, følelser, handlinger og
tanker i denne periode og giver læseren et indblik i, hvordan det kan føles, når
livet gør så ondt, at man føler sig nødsaget til at gøre skade på sig selv eller
forsøge at begå selvmord.
Forfatteren bor i København.
126 sider • ISBN 978-87-7190-790-2 • Bogladepris kr. 149,95
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MELANKOLSK MONOLOG
En digtsamling af Tina Rask
Melankolsk monolog er en digtsamling, der gennem monologer skildrer nogle af
de største begivenheder, livet har at byde på. Barndommens præg på udviklingen
af individet ses her i bakspejlet med en kombination af hungrende afsavn og
filosoferen. Voksenlivets udfordringer pensles ud, direkte som de er, uden filter,
med alt lige fra kærlighed til død og sygdom. Digtsamlingen er en dyb, melankolsk
tankestrøm, der tager dig med i de eksistentielle lag – på både godt og ondt.
Forfatteren bor i Odense.
124 sider • ISBN 978-87-7190-671-4 • Bogladepris kr. 149,95

60 SMÅ TEGN PÅ, AT MAN MÅSKE ER BLEVET EN MODEN KVINDE PÅ 60
Af Anette Riis

60 ret utjekkede udtalelser om, hvordan det kan være at runde de 60 år som
kvinde. Mange af situationerne er enten selvoplevede eller indsamlet hos
velvillige veninder.
Mit ønske er, at du får smil på læben under læsningen.
Kan også læses af kvinder under 60; dog uden garanti for smittefare med
efterfølgende langtidsvirkning.
Forfatteren bor i Silkeborg.
30 sider • ISBN 978-87-7190-789-6 • Bogladepris kr. 99,95
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