
Musik Spil  

 Sjove 

Film
 

   

   

Anders  

Stand-up show med Ma�hesen som den le�ere neuro�-

ske, men også mere modne, men sjove familiefar Anders 

på 37 

Spy  

Susan Cooper arbejder som  

analy�ker hos CIA. Da hendes  

yndlingsagent bliver myrdet,  

melder hun sig frivilligt �l at gå  

undercover og finde hans morder  

og den stjålne atombombe han  

var på sporet af 

 

The second best exo�c Marigold Hotel  

E)er succesen med The best exo�c Marigold Hotel i Jaipur 

for engelske pensionister vil hotelmanageren Sonny åbne 

endnu et hotel. Han løber dog ind i en række problemer, 

sam�dig med at han planlægger sit eget bryllup med Sunai-

ma 

 

 

  

S�ck it to The Man!  playsta�on 4 

I rollen som den søde og harmløse Ray rammes du i hove-

det af en mys�sk beholder fra himlen, og vågner e)erføl-

gende op med en lyserød arm 

s�kkende ud af kraniet og 

den mys�ske "The Man" for-

følger dig. Skørt adventurespil 

hvor du skal løse mange små 

opgaver undervejs 

Bauza, Antoine 

Takenoko  spil 

Takenoko er noget så sjæl-

dent som et spil om den forslugne panda. For længe siden 

�lbød den kinesiske kejser den japanske kejser en panda 

som et fredssymbol. Det er kejserens lakajer (spillerne), 

der skal sørge for, at pandaen kan få noget bambus at 

spise sam�dig med, at haven holdes pæn og ren.  

Bauza, Antoine 

Rampage  spil 

Familiespil. Brætspil, der handler om at være kæmpe 

monstre, der slås og smadrer byen 

ROCK 

Bjerre, Sys 

Gør det selv  

 

Bu&enschøn, Thomas 

Sange der ikke er �l radioen  

 

Brygmann, Mar�n 

Brygmann's bedste sange  

 

Cisilia 

Unge øjne  

 

DANSK UNDERHOLDNING 

Hausgaard, Niels 

Flyv så!  

bøger 

film 

musik  

spil 



  Hornby, Nick 

Miss Blackpool  

Barbara fra Blackpool fly�er �l London for at lave tv. Her mø-

der hun en række mennesker, og sammen skaber de én af 

�dens mest sete - og sjoveste - tv-serier 

Jonasson, Jonas 

Morder-Anders og hans venner (samt en uven eller to)  

Recep�onisten Per Persson, den  

ateis�ske præst Johanna Kjellander  

og morderen og alkoholikeren  

Morder-Anders' veje krydses, og de  

tre fortabte eksistenser indgår en  

lusket alliance. Med da Morder- 

Anders hører om Bibelen, ændres  

hans vilje �l at true og mishandle folk 

July, Miranda 

Den første onde mand  

Cheryl, narcissis�sk ordensry�er, bliver på mange måder væl-

tet omkuld da Clee, hendes småbeskidte modsætning fly�er 

ind i lejligheden 

   

Mortensen, Henning 

Kvinden i korshæren  

Den stærkt ordblinde Frida Hansen reparerer puslespil i 

Kirkens Korshær mens hun kur�seres af kollegaen Søren 

Quickborn Madsen og genboen, den afskedigede poli�-

mand, Henry Petersen 

Nicholls, David 

Os  

Douglas elsker sin kone overalt på  

jorden. Det kommer derfor som et  

kæmpe chok for ham, da hun en sen  

na�e�me bekendtgør, at hun mener  

de er nået �l vejs ende. Desperat  

planlægger Douglas en dannelses- 

rejse ned gennem Europa med deres  

temmelig håbløse teenagesøn Albie,  

men det er som om hans familie ikke  

sæ�er pris på alle hans anstrengelser 

Pilgaard, S�ne 

Lejlighedssange  

En ung kvinde fly�er med sin kæreste ind i en andelslejlig-

hed i Århus. Hun laver lejlighedssange og kommer derigen-

nem tæt på de andre beboere i foreningen. Med humor 

fortæller hun om skæbner og møder i dagligdagen 

 Puértolas, Romain 

Den lille pige, der havde slugt en sky så stor som Eiffeltårnet  

Postbuddet Providence fra Paris, skal hente sin adop�vda�er 

Zahera i Marokko. Da en askesky lægger al flytrafik øde, må 

Providence rejse på anden vis. Med  

hjælp fra en kinesisk pirat, en munke_ 

orden i Versailles og en charmerende  

flyveleder, lærer Providence selv at  

flyve. Men er historien sand? 

Themsen, Bjørn 

Autoatlas  

To venner, en døende, en med et knust  

hjerte, tager på road trip gennem  

Europa, med håbet om bare at finde en lille smule mening 

med det hele. Men skæbnen og meningen med det hele lader 

sig ikke finde så nemt 

Voco, Ne 

Omo Bitch  

Sa�risk roman om husmoren Omo, der drømmer om at blive 

berømt i X Factor 

Dixelius, Kalle 

Den dag, hvor James McDougal forsvandt  

En livsfarlig epidemi truer Stockholm på grund af griskhed 

i medicinalbranchen. En gruppe meget forskellige menne-

sker opdager, at de har evner som superhelte, så de må-

ske kan afværge katastrofen 

Erbillor, Sabina 

Debil tur-retur  

Eskild er 24 år, glad for at cykle og ser sig selv som en ver-

densmand. Han vil gerne score den lækre Anne, men hans 

nuværende kæreste er lidt et pro-

blem. Måske løser det hele sig på 

den kanotur �l Norge, som Eskild 

og vennen Boris, planlægger 

Geo 

Den ul�ma�ve skønhedsguide: 

cirka 99 genveje �l det perfekte 

liv - +/-  

Humoris�sk guide �l mænd om 

skønhed og opnåelse af det perfekte liv. Med �ps om ud-

seende, mad, sociale medier m.m. 


