
Musik 

Spil  

 Hyggelige 

   

   

All inclusive  

Lise er netop blevet forladt af sin  

mand, så humøret er skidt, da hun  

tager med døtrene Di�e og Sigrid  

�l Malta. Døtrene har hver deres  

ide om hvordan Lise skal muntres  

op. Moderen bliver dog lidt for  

munter e�er døtrenes mening, da  

en ferieflirt med bartenderen,  

Antonio, bliver �l mere end flirt 

Chef  

Stjernekokken Carl Casper føler at han kører i samme rille 

på den fine restaurant i Los Angeles. Da han får en dårlig 

anmeldelse, siger han op og tager �l Miami og køber en 

gammel taco truck. Sommeren igennem kører han rundt i 

Sydstaterne og sælger cubanske sandwich' sammen med 

sin søn og en god kollega 

Samba  

Samba fra Senegal arbejder illegalt i Paris. Da han møder 

immigra�onsmedarbejderen Alice, opstår et smukt og tæt 

venskab. Alice er en karrierekvinde i genoptræning e�er et 

anfald af stress. Hun bliver en hjælp og stø�e for Samba, 

der på sin måde også forstår at hjælpe Alice gennem krisen 

 

 

  

Carcassonne Spil 

Ved at placere landebrikker udvikler man området om-

kring Carcassonne og udbygger med veje, marker, byer og 

klostre 

 

Henn, Dirk 

Alhambra spil  

De bedste bygmestre fra Europa og 

den arabiske verden vil bevise de-

res kuns/ærdige arkitektur. Du har 

fået s�llet deres bygningsarbejdere 

�l rådighed og skal �lfredss�lle 

leverandørerne med løn i deres 

egen valuta. Med din hjælp vil ar-

kader, pavilloner, gemakker, haver, haremmer og tårne 

skyde op rundt om det berømte Løvespringvand.  

 

Moon, Alan R. 

Ticket to Ride : Days of wonder spil  

'Ticket to Ride' er et eventyrligt togkapløb, hvor spillerne 

konkurrerer om at forbinde forskellige nordamerikanske 

byer ved på kortet at indsæ�e tog på jernbanesporene 

mellem dem. Spillet er vinder af talrige udenlandske pri-

Rock 

Johnson, Jack 

From here to now to you  

 

Jones, Norah 

Not too late  

 

Rey, Lana Del 

Honeymoon  

 

JAZZ 

Cullum, Jamie 

Twentysomething  

 

S'gers, Cur's 

Hooray for love  

Film
 

bøger 

film 

musik  

spil 



  Falcones, Ildefonso 

Havets katedral  

Historisk roman fra 1300-tallets Barcelona, hvor Arnau Estany-

ol, der sammen med sin far har undsluppet livegenskabet, 

vokser op som fredløs 

Ferrante, Elena 

Min geniale veninde  

Elena og Lila vokser op i et fa8gt  

voldeligt kvarter i Napoli i  

1950'erne. De skiller sig ud ved  

deres intelligens, og selv om  

drømmen om en bedre frem�d  

fører dem i forskellige retninger,  

udvikles deres venskab hele �den 

Gavalda, Anna 

Bare sammen  

En halvsenil gammel dame, en lømmel af en kok, en aristokrat 

med sociale hæmninger og en anorek�sk pige finder sammen 

i et fællesskab, hvor de både stø�er og udvikler hinanden 

   

Kaarsbøl, Je.e A. 

Den lukkede bog  

En ensom kvinde fortæller i 1933 om et spændende, men 

svært liv. Det begyndte i 1870'erne med ægteskabet med 

den karisma�ske fødselslæge Frederik Faber og mødet 

med �dens kulturpersonligheder, men ender ensomt og på 

en livsløgn 

Perlman, Elliot 

Gadefejeren  

Borgerre8ghedskampen i USA og  

nazisternes forbrydelser under  

anden verdenskrig griber ind i  

nu�dens skæbner med gade-f 

ejerens historie som  

omdrejningspunkt 

Reinto1, Hanne 

Ravns føde  

Lige inden Grevens Fejde møder storbondesønnen Niels 

Eskessen i 1533 sit livs kærlighed, Sidsel. Med historiske 

begivenheder i baggrunden udvikler deres kærligheds- og 

familieliv sig de næste 40 år 

 Rich, Nathaniel 

Borgmesterens tunge  

Eventyrlig roman om historiefortællingens og sprogets magi. 

To amerikanske mænd rejser �l Italien - den ene leder både 

e�er en bor/ørt kvinde og en beundret sju� af en forfa�er. 

Den anden søger sin gamle ven, hvis breve og historier bliver 

mere og mere usammenhængende 

Ruiz Zafón, Carlos 

Vindens skygge  

Da den �-årige Daniel af sin far bliver bragt �l De glemte bø-

gers kirkegård i Barcelona, sæ�er det en lang række begiven-

heder i gang, som rækker langt ud over de fa8ge år e�er bor-

gerkrigen, og som får Daniel ud på mange spændende opga-

ver, som opsporer af bortkomne bøger 

Toltz, Steve 

En brøkdel af helheden  

Mar�n Dean er alenefar �l Jasper, og  

hele hans liv står i skyggen fra hans  

berømte bror, Terry, der var Australiens  

mest berømte massemorder og  

forbryder med moralske og e�ske  

mo�ver 

Andersen, Trine 

Den røde jord i Mzuzu  

30-årige Alice flygter fra sit mislyk-

kede liv i Danmark og bosæ�er sig 

i Malawi i den tro, at hun her vil 

kunne forsvinde i mængden. I ste-

det kommer hun på godt og ondt 

�l at fremstå tydeligere end no-

gensinde 

Chevalier, Tracy 

Pige med perleørering  

I 1664 bliver Griet ansat som tjenestepige hos maleren 

Vermeer i Del�. Griet er nederst i hakkeordenen, og det 

bliver værre endnu, da Vermeer bruger hende som mo-

del, fordi hustruen er gravid 

Dunant, Sarah 

Venus' fødsel  

Historisk roman om den rebelske Alessandras liv i Firenze, 

fra hun som 14-årig i 1492 møder den flamske maler der 

bliver hendes livs omdrejningspunkt, �l hun dør som non-

ne i 1528 


