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 THE PLAGUE 

En science fiction-roman af Mallichia Diana 

 

Imens borgerne fejrer 130-årsdagen for Meraki, er præsident Corabella Winther 

ved at få skub i sit nyeste projekt. Efter opdagelsen af de immune har overmagten 

forsket i cellekloning som deres sidste håb for at vende tilbage til det liv, der 

engang var, inden tredje verdenskrig i 2040 havde gjort planeten ubeboelig på 

grund af saringas. Nyx stoler ikke på overmagten, og hadet kompliceres, da hun 

opdager, at overlægen, som hun i hemmelighed dater, står i spidsen for projektet.  

 

 

 

246 sider • ISBN  9788775756070 • Bogladepris 249,95 kr.  

DRAMA OG GEVINST I PROVENCE – Grænseløs kærlighed 

En roman af Jørgen Løvgret 

 

En kvinde hjælper sine forældre med at gennemføre vinsmagning for turister. En 

dansk rejsegruppe besøger vingården. En mand i gruppen bliver interesseret i 

kvinden. De mødes til en middag hos hendes venner, og der opstår kærlighed. 

Han får tilbud på køb af et gammelt hus og  køber det.   

 

 

 

 

222 sider • ISBN  9788775756445 • Bogladepris 229,95 kr.  

ROMANTIK I BERLIN  ̶  Visioner og retræte 

En roman af Jørgen Løvgret 

 

To veninder vinterbader i Danmark. Den ene tilbydes en stilling ved den danske 

ambassade i Berlin. Hun møder en fyr i et stort varehus. Han er bartender på en 

af etagerne. De træffes regelmæssigt ved hans bar. Han inviterer hende til at se 

Berlins natteliv. De morer sig og danser. Der opstår et forhold mellem dem. Hun 

kaldes tilbage til Danmark til et sygt familiemedlem. Vedkommende dør. Da hun 

returnerer til Berlin, er bartenderen forsvundet.  

 

 

 

250 sider • ISBN  9788775756575 • Bogladepris kr. 249,95 

https://mellemgaard.dk/shop/17-skoenlitteratur---voksne/3390-drama-og-gevinst-i-provence---graenseloes-kaerlighed/
https://mellemgaard.dk/shop/17-skoenlitteratur---voksne/3388-the-plague/
https://mellemgaard.dk/shop/17-skoenlitteratur---voksne/3391-romantik-i-berlin---visioner-og-retraete/
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 C & C FOREVER: DET MYSTISKE HUS 

En børnebog af Lotte Kontala 

 

Pigerne går nu i 5. klasse, og intet mystisk er sket i over et år.  En morgen opdager 

pigerne og Malte, at nogen er ved at flytte ind i det uhyggelige forladte hus for 

enden af vejen. Allerede samme aften forsvinder to drenge fra klassen på mystisk 

vis. Forældre og politi vil ikke tro på børnenes teori, for det er jo snart halloween. 

De må derfor ud på deres mest skræmmende opgave nogensinde.  

 

 

 

 

140 sider • ISBN  9788775756162 • Bogladepris 159,95 kr.  

KONCERTER FRA KRIDTTIDEN – Kortprosa og kampråb 

Af Thomas Wivel 

 

Jeg genfortæller historier om altomstyrtende heltemod. Jeg vil gerne hylde den 

storhed, jeg selv har været fascineret af. Og især vil jeg gerne duellere med de 

kræfter, der vil ensrette mine valg. Jeg nærlytter kunst, litteratur og hjertelyd. 

Uddøende fænomener. Men det får de ikke lov at være i min bog, på min vagt! 

Det er hermed forsøgt. Mit kampråb er i gang.      

 

 

 

82 sider • ISBN  9788775756209 • Bogladepris 149,95 kr.  

DE VALGTE AT KALDE DIG GRETHE – En erindringshistorie 

Af Jørgen Henrik Jensen  

 

Da Grethe som 70-årig i en arvesag fra Polynesien fik behov for at dokumentere, 

hvem hun var, kunne hun ikke. På dåbsattesten var hendes moder et 

journalnummer og faderen ukendt. I det offentlige var hun registreret med sit 

kælenavn, og bindeleddet til hendes familie havde hun ikke.  

Som voksen var hun vellidt i sin omgangskreds og var kendt for sit sprudlende 

humør. Kun få kendte til hendes hemmelighed om de forfærdelige barndomsår. 

 

 

 

168 sider • ISBN  9788775756179 • Bogladepris kr. 189,95 

https://mellemgaard.dk/shop/3-digte/3393-koncerter-fra-kridttiden---kortprosa-og-kampraab/
https://mellemgaard.dk/shop/93-skoenlitteratur---boern-og-unge/3392-kopi-af-c-amp-c-forever-den-mystiske-noegle/
https://mellemgaard.dk/shop/2-biografier-og-erindringer/3396-de-valgte-at-kalde-dig-grethe---en-erindringshistorie/
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 SMALLE STEDER 

Digte af Thomas Wivel 

 

Forfatteren skriver: Smalle steder er de mest private digte, jeg har skrevet. De er 

til min kærlighed, til Anja. Digtene er personlige. Det skal digte altid være, men jeg 

håber, at de folder sig ud til en større sammenhæng. Den forelskede sætning er et 

basalt udtryk for et lys. Den bevægelse, der ikke kender til smalle steder, og 

samtidig er der næppe noget så eksotisk, så fundamentalt erotisk, som smalle 

steder.  

 

 

 

116 sider • ISBN  9788775756254 • Bogladepris 149,95 kr.  

DET UNGE MENNESKES GUIDE TIL BRUG AF TØRRESNOR 

Af Lars Holmsted 

 

Måske var det ved tørresnoren, at Niels Bohr  fostrede sine teorier om kvante-

mekanikken og  atomets struktur. Måske var det ved tørresnoren, at Lise 

Nørgaard fik ideen til Matador. Måske var det ved tørresnoren, at  

Søren Kierkegaard lod tankerne fare og skabte  eksistentialismen. Håndbogen her 

er krydret med mange lærerige vasketøjseksempler fra det virkelige liv. 

 

 

 

80 sider • ISBN  978-87-7575-628-5 • Bogladepris 149,95 kr.  

VELFÆRDSAMFUND – 18 kritiske essays om samfundsforhold 

Af Jens Jørn Pedersen  

 

Velfærdssamfund er skrevet med henblik på at skabe overvejelser, forståelse og 

debat relateret til demokrati, velfærd og samfundsorganisering. Det enkelte essay 

er målrettet en bestemt samfundsdel og forholder sig kritisk til området, der med 

fordel kan drøftes og sandsynligvis give større indblik og 

sammenhængsforståelse. 

 

 

 

 

118 sider • ISBN  9788775756339 • Bogladepris kr. 149,95 

https://mellemgaard.dk/shop/31-sport-fritid-og-hobby/3398-det-unge-menneskes-guide-til-brug-af-toerresnor/
https://mellemgaard.dk/shop/3-digte/3397-smalle-steder/
https://mellemgaard.dk/shop/49-kultur-historie-og-samfund/3399-velfaerdssamfund---18-kritiske-essays-til-samfundsdebat/
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 FRA HERSEGADE TIL HERRENS MARK 

En biografi af Knud Bjørn Eriksen  

 

Denne bog giver et indblik i, hvordan det var for min mor, Else, at være ung 

journalist på en sprudlende og travl bladredaktion i 1930’erne under sin far,  

redaktør af Roskilde Dagblad I.A. Hansen. I 1937 valgte Else en total ændring af sit 

liv. Hun blev gift med min far, den unge politiker Erik Eriksen, og blev dermed 

husmor på en gård. Foruden et familieliv med børn gik hun ind i at være sin mands 

nærmeste rådgiver, ikke mindst da han blev statsminister i 1950. 

 

 

 

142 sider • ISBN  9788775756346 • Bogladepris kr. 189,95 

MORFARS TRYLLEHAT – På opdagelse med Columbus 

En børnebog af Jacqueline Landau  

 

Morfars tryllehat er en historisk eventyrbog om Kalle på ni år. Kalle er lige flyttet 

fra byen til landet, fordi hans far har et alkoholproblem. Hans mor og far skændes 

hele tiden, og Kalle er tit oppe på loftet, hvor hans berejste og eventyrlystne 

morfar bor. Her bliver Kalle suget ind i morfars tryllehat og havner tilbage i 1492 

på den opdagelsesrejsende Columbus’ skib.  

 

 

 

154 sider • ISBN  9788775756315 • Bogladepris kr. 199,95 

LILLE AFRIKA 

En fortælling af Jes Vestergaard  

 

Lille Afrika er en fortælling, der foregår i perioden 2016 til og med 2021. Den 

handler om afrikanske drømme, om danske drømme, om opfyldte drømme og 

drømme, der må opgives. I fortællingen følger vi en dansker, der gerne vil gøre 

noget godt for afrikanere, ophængt som han føler sig mellem et meningsløst 

overforbrugssamfund og et meningsløst underforbrugssamfund i Afrika.  

 

 

 

 

134 sider • ISBN  978-87-7575-615-5 • Bogladepris kr. 159,95 

https://mellemgaard.dk/shop/93-skoenlitteratur---boern-og-unge/3403-morfars-tryllehat---paa-opdagelse-med-columbus/
https://mellemgaard.dk/shop/2-biografier-og-erindringer/3400-fra-hersegade-til-herrens-mark/
https://mellemgaard.dk/shop/17-skoenlitteratur---voksne/3406-lille-afrika/
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 KRAGEBLOD OG BLÅ HØNS 

En børnebog af Aage Meyer  

 

En ko, der viser sig at være en tyr. En brun høne, der pludselig bliver blå. En 

slåskamp mod PP Kofoed-Rejefanger. En sød pige, der ikke vil byttes væk for en 

bakke æg. Og ikke mindst nogle lede typer som Klumpfoden og Bette-Kaj. 

  Det er bare noget af det, Frede må slås med. Han bor i en landsby i Jylland og er 

hverken særlig sej eller modig, selvom han prøver at lade som om.  

 

 

 

 

170 sider • ISBN  9788775755875 • Bogladepris kr. 189,95 

ASTA VIOLA HAR EN HEMMELIG PLAN 

En børnebog af Annette Sohn 

 

Asta Viola ønsker sig en kanin. Men hvordan får hun overbevist sin mor og far om 

at få en? Det har hendes bedste veninde, Emilie, et bud på, og derfor laver de 

sammen en hemmelig plan – en ”kaninplan”. En bog om den kageglade Asta Viola 

og hendes familie, om en hemmelig plan og et par andre hemmeligheder, om en 

lillebror, der ikke kan holde på en hemmelighed. 

 

 

 

50 sider • ISBN  9788775756469  • Bogladepris kr. 149,95 

HVORFOR, FAR? 

En børnebog af Sven-Erik Svehag 

 

Peder er en overmåde nysgerrig lille dreng på ca. 11 år, som stiller, stundom 

plager sin far med, uskyldige, ofte lidt spøjse spørgsmål. Peder spørger om det, 

voksne synes er indlysende, eller som de ikke har reflekteret over og netop derfor 

er svært at besvare. Han spørger om natur og alskens dyr, men har også mere 

eksistentielle spørgsmål. 

 

 

 

80 sider • ISBN  9788775756285 • Bogladepris kr. 149,95 

https://mellemgaard.dk/shop/93-skoenlitteratur---boern-og-unge/3409-asta-viola-har-en-hemmelig-plan/
https://mellemgaard.dk/shop/93-skoenlitteratur---boern-og-unge/3407-krageblod-og-blaa-hoens/
https://mellemgaard.dk/shop/93-skoenlitteratur---boern-og-unge/3410-hvorfor-far/
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 TELEMARKETING – Skab magi gennem metode 

Af Pernille Holm  

 

Udgivelsen her er en yderst skarp og gennemarbejdet, præcis og praktisk 

anvendelig indføring i, hvorledes man via telemarketing kan opbygge et potentielt 

marked. Bogens indhold er en udførlig redegørelse for Pernille Holms metode, 

som hun selv har udviklet og opbygget gradvist gennem sine mange års erfaring 

indenfor telemarketingdisciplinen.  

 

 

 

 

76 sider • ISBN  9788775756490 • Bogladepris kr. 159,95 

LIGET I HORSEKÆRET 

En krimi af Poul Arnedal 

 

Journalisten Rasmus Rodenstein bor alene med sin kat i et træhus i Tisvilde Lunde, 

hvor en af hans naboer finder fingeren af et kvindelig i en udtørret skovsø. 

Sommeridyllen i det nordsjællandske ferieparadis er med ét brudt, og Rasmus 

bliver involveret i en mordgåde, der trækker tråde tilbage til et gammelt uopklaret 

mord og sender ham i armene på en smuk, kvindelig polititekniker.  

 

 

 

308 sider • ISBN  9788775757473 • Bogladepris kr. 229,95 

HJEM TIL FJORDEN 

En krimi af Casper Olesen  

En spændende sejlerkrimi, der tager læseren med ind i det maritime miljø og den 

kriminelle underverden. Mord, en international smuglerring, en stormende 

forelskelse og en flugt væk fra det hele ud over de blå vandsletter. En bog om 

stærkt venskab, kærlighed og især en kærlighed til sejlermiljøet. Bogen giver en 

rundtur i Limfjorden med historiske fakta fra fjorden med afstikkere til Nordsøen, 

Norge og Skotland.  

 

 

134 sider • ISBN  9788775756865 • Bogladepris kr. 169,95 

https://mellemgaard.dk/shop/10-krimi--og-spaendingsromaner/3435-liget-i-horsekaeret/
https://mellemgaard.dk/shop/49-kultur-historie-og-samfund/3411-telemarketing---skab-magi-gennem-metode/
https://mellemgaard.dk/shop/10-krimi--og-spaendingsromaner/3423-hjem-til-fjorden/
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 DA ELEKTRI-LARS FANDT SIN LYD 

En børnebog af Rasmus Møller Parkhøi Bech   

 

Elektri-Lars er en lille guitar, som drømmer om at spille rock. Det er bare svært, 

når man ikke har sin lyd. Kom med på hans rejse, og mød ham og hans musikalske 

venner. 

 

 

 

 

 

 

34 sider • ISBN  9788775756360 • Bogladepris kr. 149,95 

HÅNDJERN OG REVNE GULERØDDER 

En personlig beretning af Chenette Schou Tideman   

 

Forfatteren skriver: Igennem mange år var jeg ved at udslette mig selv totalt. 

Overgreb og trusler tvang en tavshed ind over mig, som intet barn burde opleve. 

Borderline, psykisk vold og indlæggelser blev en stor del af menuen. Stoffer, kaos 

og identitetskrise blev mit mellemnavn, indtil jeg fik nok. – Jeg rejste mig som 

fuglen Føniks og børstede asken af mig. 

 

 

 

142 sider • ISBN  9788775758043  • Bogladepris kr. 189,95 

https://mellemgaard.dk/shop/11-paedagogik-krop-og-sjael/3437-haandjern-og-revne-guleroedder/
https://mellemgaard.dk/shop/93-skoenlitteratur---boern-og-unge/3436-da-elektri-lars-fandt-sin-lyd/
https://mellemgaard.dk/shop/10-krimi--og-spaendingsromaner/3423-hjem-til-fjorden/
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 FRA SORT TIL HVIDT 

En roman af Tore Angelsen 

 

Vi møder den midaldrende Jakob Nilsen på Sjusjøen. Han er ivrig langrendsløber, 

som nyder livet på fjeldet. Ved et tilfælde møder han en tidligere kæreste. Hun 

har en samlever, og hurtigt kommer jalousi til at spille en vigtig rolle i historien.  

Personlig vækst, værdier, hvide løgne, egoisme, skyldfølelse, og hvad der kan være 

rigtigt og forkert, er temaer, som Jakob bliver konfronteret med gennem 

romanen.  

 

Bogen er oversat fra norsk af Tore Angelsen. 

 

132 sider • ISBN  9788775756094 • Bogladepris 189,95 kr.  

ULVE UDEN FOR DØREN 

En spændingsroman af Soren Paul Petrek 

 

De allierede og nazisterne er i et dødbringende kapløb om at udvikle det ultima-

tive våben, mens supersoniske V-2-raketter regner ned over London. Madeleine 

Toche og Berthold Hartmann, den tyske supermorder, der lærte hende at dræbe, 

leder efter den hemmelige fabrik, hvor Werner von Braun og Gestapos bruger 

slavearbejde til at bygge våbnene, mens ligene af de uskyldige hober sig op.  

 

Bogen er oversat fra engelsk af Lasse Mainz. 

 

274 sider • ISBN  9788772372235 • Bogladepris 249,95 kr.  

HØJT AT FLYVE 

En krimi af Kerry Greenwood 

 

At vandre rundt på vingerne af et Tiger Moth-fly i fuld fart ville være spænding 

nok for de fleste mennesker, men ikke for Phryne – amatørdetektiv og gådefuld 

kvinde, så indbydende som den fineste chokolade og så skarp som en ragekniv. 

Denne gang får 1920’ernes mest talentfulde og glamourøse detektiv virkelig 

noget at se til, da hun skal håndtere både et mord, en kidnapning og den 

sædvanlige portion smukke, unge mænd med stil og lethed.  

 

Bogen er oversat fra engelsk af Laura Rehn Laugesen. 

 

144 sider • ISBN  9788775756247 • Bogladepris kr. 169,95 

https://mellemgaard.dk/shop/100-oversat-litteratur/3394-ulve-uden-for-doeren/
https://mellemgaard.dk/shop/100-oversat-litteratur/3389-fra-sort-til-hvid/
https://mellemgaard.dk/shop/100-oversat-litteratur/3395-hoejt-at-flyve/
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 ARIANNAS TYNDE TRÅD 

En krimi af Lorenzo Sartori 

 

Andrea Basilio, tidligere politiinspektør, har gennem tre år drevet detektivfirmaet 

A&B Investigations. Tre år uden de store begivenheder, tre år tilbragt med at 

skygge utro ægtemænd og hustruer samt flygtende skyldnere. Men alt det ændrer 

sig en fredag eftermiddag, da den attraktive Arianna Fanelli, der er elskerinde til 

en af Milanos kendteste mænd, møder op på kontoret.  

 

 

Bogen er oversat fra italiensk af Thorvald Lygum. 

 

266 sider • ISBN  9788775755745 • Bogladepris 249,95 kr.  

MORD PÅ BALLARAT-TOGET 

En krimi af Kerry Greenwood 

 

Da Phryne Fisher beslutter sig til at tage til Ballarat i en uge, vælger hun toget. 

Men mens passagererne sover, bliver de alle udsat for kloroformforgiftning. Da 

morgenen gryr, må Phryne undersøge alle sporene: en ung pige, der lider af 

hukommelsestab, liget af en gammel kvinde, der mangler sine smaragdringe, og 

rygter om hvid slavehandel og sort magi. Hun har travlt, hvis hun skal afdække 

sandheden, inden et nyt mord finder sted. 

 

Bogen er oversat fra engelsk af Julie Rehn Laugesen. 

 

146 sider • ISBN  9788775754809 • Bogladepris kr. 169,95 

https://mellemgaard.dk/shop/100-oversat-litteratur/3408-mord-paa-ballarat-toget/
https://mellemgaard.dk/shop/100-oversat-litteratur/3405-ariannas-tynde-traad/
https://mellemgaard.dk/shop/100-oversat-litteratur/3395-hoejt-at-flyve/
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 REGNBUER OVER DANMARK – Verdensmesterskabet i professionel 

landevejscykling i Danmark 1931, 1937, 1949, 1956 og 2011 

Af René Preuthun  

 

Lige siden 1927 har VM i professionel landevejscykling været sæsonens 

højdepunkt, og hele fem gange har København været vært for kampen om den 

berømte regnbuefarvede VM-trøje, der hvert år overrækkes til vinderen. 

Denne bog er historien om disse VM’er, som er gået over i både den danske og 

den internationale cykelhistorie.  

 

 

 

146 sider • ISBN  788775757145 • Bogladepris 189,95 kr.  

BILLIE – Sjælesamlerens hemmelighed 

En børnebog af Brian Wind-Hansen 

 

Den 13-årige Billie lever et ensomt og omstrejfende lovløst liv sammen med sin 

trofaste ganger, Skygge. Faktisk er hun den mest berygtede 13-årige i hele Det 

Vilde Vesten. Billie har skabt sig lidt af et ry i Texas. Hun er blevet kendt som 

Sjælesamleren, der, ifølge rygterne, skyder hurtigere og mere præcist end nogen 

anden dødelig, og at hendes far er selveste djævlen. 

 

 

 

154 sider • ISBN  9788775756391 • Bogladepris 189,95 kr.  

KILDESPRING 

Erindringsessays af Jack Thimm 

 

Bogens forfatter kalder sine toogtyve tekster erindringsessays – andre danske 

forfattere ville måske have kaldt dem skrøner (Jørn Riel), myter (Johannes V. 

Jensen), stykker (Hans-Jørgen Nielsen), sengelæsning (Frank Jæger), dameskrå 

(Klaus Rifbjerg), skilderier og rids (Albert Dam). 

Her er spring, der kilder – og kilder, der springer. 

 

 

 

 

176 sider • ISBN  9788775756292 • Bogladepris kr. 199,95 

https://mellemgaard.dk/shop/93-skoenlitteratur---boern-og-unge/3413-billie---sjaelesamlerens-hemmelighed/
https://mellemgaard.dk/shop/31-sport-fritid-og-hobby/3412-regnbuer-over-danmark---verdensmesterskabet-i-professionel-landevejscykling-i-danmark/
https://mellemgaard.dk/shop/2-biografier-og-erindringer/3414-kildespring/
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 ØJNE I NATTEN 

Digte af Niklas Kabuya Dahl   

 

Øjne i natten er en fortælling om ungdommens drift. En skildring, der fortæller om 

de sene nætter og lyse morgener. En indsigt i det lystbetonede menneske, hvor 

der ikke er langt mellem hengivenhed og moralsk forfald.  

 

 

 

 

 

 

58 sider • ISBN  9788775757183 • Bogladepris kr. 149,95 

KAMERAET VAR MIT VÅBEN 

Erindringer af Bent Staalhøj 

 

Forfatteren skriver: Bogen, du nu skal i gang med at læse, er en selvstændig 

fortsættelse af min første bog, På oprørt hav. Jeg fortæller lidt om min læretid på 

Dansk Sojakagefabrik, og hvad Sojakagen var for en størrelse. Men først og 

fremmest er det om mit liv inden for filmens verden, som jeg var en del af.  

 

 

 

 

292 sider • ISBN  788775756483 • Bogladepris 299,95 kr.  

OMVEJE TIL ANDALUSIEN – En kulturhistorisk rejse med tog ned gennem Europa 

En rejsebeskrivelse af Jørn Ørnstrup 

 

På sin togrejse ned gennem Europa tager Jørn Ørnstrup læseren med til steder, 

som han kender godt. På sin lystvandring gennem byerne inviterer han læseren 

med. Undervejs fortæller han om kulturlivet, caféer og restauranter og de 

forfattere og kunstnere, som har præget stederne. Samt om vigtige politiske 

begivenheder, som har fundet sted der.  

 

 

 

 

460 sider • ISBN  9788775756810 • Bogladepris kr. 299,95 

https://mellemgaard.dk/shop/2-biografier-og-erindringer/3416-kameraet-var-mit-vaaben/
https://mellemgaard.dk/shop/3-digte/3415-oejne-i-natten/
https://mellemgaard.dk/shop/14-rejseboeger/3417-omveje-til-andalusien---en-kulturhistorisk-rejse-med-tog-ned-gennem-europa/
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 SIDSTE SOMMER 2 – Afsløringen 

En roman af Niels Urich Fjordside  

 

Efter et ikke helt tilsigtet indbrud en forårsaften i 1984 i en lille sydvestjysk by har 

de tre teenagere Preben, Bjarne og Verner rodet sig ind i en uigennemskuelig 

affære. En håndfuld mænd, de kender, og som ved første øjekast er helt 

almindelige borgere, viser sig at skjule en dyster sandhed. En sandhed, som 

mændene – koste hvad det vil – ønsker at holde skjult. De tre venner sætter sig for 

at undersøge sagen, som trækker tråde tilbage til en sporløst forsvundet mand.  

 

 

 

326 sider • ISBN  9788775756599 • Bogladepris kr. 299,95 

DET, HAN IKKE VIDSTE 

En krimi af Severin Olesen Larsen 

 

Det, han ikke vidste er en ikke helt almindelig krimi, måske mest en slags 

hyggekrimi for læsere, der er mere optaget af sprog og af stemning end af plot. 

Dette er godt nok overraskende, men krimiens styrke er beskrivelsen af de mange 

snurrige karakterer og den sikre dialog, der har tydelige indslag af et jysk lune, der 

passer godt til, at handlingen er henlagt til en fiktiv by nord for Limfjorden.  

 

 

 

112 sider • ISBN  9788775756629 • Bogladepris 159,95 kr.  

DAGEN OG VEJEN 

Fortællinger af Carsten Verdoner 

 

Lad ikke alverdens dårlige nyheder overvælde dig, og jo, der er virkelig nok at 

bekymre sig om – men der er også meget, du kan glæde dig over. Snør skoene og 

kom med, du skal på tur med mig – mest i Vejle, men du skal også ud at køre med 

tog og på en kort sejltur. Glæd dig!  

 

 

 

 

 

66 sider • ISBN   9788775756728 • Bogladepris kr. 149,95 

https://mellemgaard.dk/shop/10-krimi--og-spaendingsromaner/3419-det-han-ikke-vidste/
https://mellemgaard.dk/shop/17-skoenlitteratur---voksne/3418-sidste-sommer-2---afsloeringen/
https://mellemgaard.dk/shop/31-sport-fritid-og-hobby/3484-dagen-og-vejen/


 5 

 H.C. ANDERSEN. LIV OG LEVNED – Fortalt med billeder og hans egne ord 

Af Aase Paaskesen Schmidt  

 

”I nærværende bog har Aase Paaskesen Schmidt begivet sig ud på en rejse i 

Andersen, hvor hun møjsommeligt, men også med tydelig lyst har gravet dybt i 

Andersens egne kommentarer og motiver. Hendes arbejde bidrager til en 

systematisk forståelse af Andersen ved at sammen- og modstille citater, udsagn og 

kommentarer på frugtbar vis, der fører til erkendelser og indsigt i digterens 

værksted.” (Fra Johs. Nørregaard Frandsens forord) 

 

 

 

345 sider • ISBN  9788775756643 • Bogladepris kr. 269,95 

OKTAVIA – Den nye verden 

En fantasyroman af PN Skriver  

 

Det bliver en hæsblæsende jagt i en fremmed verden. Mødet med kong Tarlian 

vender om på alt. De er kommet til hans rige, men hvad skal de? Beskytte livets 

sten? Men hvad er det for en sten? Drager og mærkelige væsner dukker op. Hvad 

kan de gøre? Skal de kæmpe eller flygte? Der er blod og ødelæggelse overalt i 

kong Tarlians by. Hvem kan Liv, Ilva, Jack og Augusta stole på? Hinanden?   

 

 

 

194 sider • ISBN  9788775756858 • Bogladepris kr. 199,95 

TID, INGEN VIL GIVE MIG 

En ungdomsroman af Sabrina Rønning Gade   

 

I Tid, ingen vil give mig forsøger de to 3. g’ere Oli og Mathilde at navigere rundt i 

popularitetsjunglen på Marselisborg Gymnasium. Mens Oli kæmper for at blive 

accepteret og forstå de sociale koder, han ikke selv har været med til at skabe, er 

den gådefulde Mathilde ufrivilligt blevet royalty på skolen – et forbillede uden at 

være et forbillede. De serverer hver sin del af historien, mens de lærer hinanden 

at kende, og Mathildes verden langsomt bryder sammen.   

 

 

 

160 sider • ISBN   9788775757022 • Bogladepris kr. 189,95 

https://mellemgaard.dk/shop/5-fantasy/3427-oktavia---den-nye-verden/
https://mellemgaard.dk/shop/114-grafiske-romaner-og-comics/3421-hc-andersen-liv-og-levned---fortalt-med-billeder-og-hans-egne-ord/
https://mellemgaard.dk/shop/93-skoenlitteratur---boern-og-unge/3424-tid-ingen-vil-give-mig/
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 FLUGTEN FRA KØBENHAVN 

En roman af Anne Thode Thyssen    

 

Verden er gået under. Danmark ligger i ruiner. To tvillinger, Kat og Kasper, må 

overleve den nye verden, hvor et enkelt bid fra de inficerede kan forvandle dem til 

monstre, der ikke kender andet end en forfærdelig tørst efter blod. Kasper får 

kendskab til en gammel radiobesked om et fly, der afgår fra Kastrup Lufthavn den 

18. oktober, der får dem til at søge ind mod København, det mest overrendte sted 

af blodsugerne.   

 

 

 

170 sider • ISBN  9788775757152 • Bogladepris kr. 199,95 

RØDOVRE-REKVIEM 

En krimi af Marianne Christensen 

 

Privatdetektiven Peter Florian har langt om længe besluttet sig for at tage 

kørekort. Han bliver af sin kørelærer hyret til at finde en niece, der har været 

forsvundet i nogle måneder. Peter tager imod opgaven, som han mener, vil være 

en rutinesag. Men virkeligheden skal vise sig at være en anden. Peter og hans ven 

Hasse bliver nemlig hurtigt involveret i flere brutale mord. 

 

 

 

186 sider • ISBN  9788775757169 • Bogladepris kr. 199,95 

STØVET MELLEM JORDENS STENE 

En roman af Kristian Larsen 

 

Kærlighedens uudtømmelighed beskrevet som en farverig og dramatisk rejse 

gennem dens utallige skikkelser. Hovedkarakteren Adam åbner døren ind til en 

metaforisk odyssé gennem sindets labyrintiske landskaber – billedligt talt fra det 

vidtstrakte Vadehav til Himalayas tinder.  

Fra start til slut tages læseren med gennem lyriske landskaber, etiske valg, tro og 

kunst, seksualitet, ægteskab, alternative familiemønstre, arv og slægt.  

 

 

 

590 sider • ISBN  9788775757176 • Bogladepris kr. 299,95 

https://mellemgaard.dk/shop/10-krimi--og-spaendingsromaner/3428-roedovre-rekviem/
https://mellemgaard.dk/shop/17-skoenlitteratur---voksne/3425-flugten-fra-koebenhavn/
https://mellemgaard.dk/shop/17-skoenlitteratur---voksne/3426-stoevet-mellem-jordens-stene/
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 FLYT DIG – Når drømmejobbet forsvinder 

En roman af Helene Larsen 

 

Drømmejobbet forvandler sig til et mareridt …  

Helle har i mange år haft et rigtig godt lederjob, hvor hun er glad og trives. Det 

føles som højdepunktet i hendes professionelle karriere. Men da der kommer en 

ny direktør, går alt galt. Det er svært at erkende, at drømmejobbet, som hun har 

givet al sin tid og energi, ikke længere er der. Skal hun sige op? 

Så dukker en mand op, som vækker følelser og sætter livet i et nyt perspektiv.   

 

 

 

222 sider • ISBN  9788775757190 • Bogladepris kr. 229,95 

AKTIVE REJSER MED BØRN – for forældre og bedsteforældre 

Af Ib Steen Olsen 

 

Hvorfor denne guide til oplevelser i fællesskab mellem børn og forældre? For at 

du kan bruge en rejse som forælder til at udbygge fællesskabet med dit barn og til 

læring. En rejse i fællesskab skaber rammer for dialog og kostbare minder. Du får 

en drejebog til forberedelserne, rejsen og dagligdagen efter. Bogen giver dig ideer 

og erfaringer. Tag dig tid til en fælles rejse – du vil ikke fortryde det.   

 

 

 

40 sider • ISBN  9788775757213 • Bogladepris kr. 149,95 

HEKSE OG GALSKAB I PROVENCE – To generationer i kærlighed 

En roman af Jørgen Løvgret 

 

En ung dansk arkitekt køber et gammelt hus i Provence. Det ligger på en bakke. 

Han oplever, at en mystisk dame tilsyneladende kommer ud fra hans hus. Han 

møder en mand ved byens bar, som ved meget om byen, og han inviterer ham 

hjem for at se hans hus. Manden afslører, at huset har tilhørt byens bøddel, og at 

kvinden nok er en genganger. Mystiske ting fortsætter med at dukke op.  

 

 

 

 

202 sider • ISBN  9788775757305 • Bogladepris kr. 199,95 

https://mellemgaard.dk/shop/14-rejseboeger/3440-aktive-rejser-med-boern---for-foraeldre-og-bedsteforaeldre---en-guide-til-oplevelser-i-faellesskab/
https://mellemgaard.dk/shop/17-skoenlitteratur---voksne/3438-flyt-dig---naar-droemmejobbet-forsvinder/
https://mellemgaard.dk/shop/17-skoenlitteratur---voksne/3429-hekse-og-galskab-i-provence--to-generationer-i-kaerlighed/
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 PÅ TRODS AF MIG 

Digte af Anne Marie Kjærside 

 

Dette er en personlig digtsamling, der kommer omkring tabubelagte emner, som 

det kan være svært at tale om og bryde med. Livsfortælleren i denne bog har et 

barndomstraume med seksuelle krænkelser og overgreb. Dette mørke skildres og 

fører videre til et indblik i de senfølger, som et barndomstraume kan påføre. 

Digtene omhandler tabubelagte emner som depression, angst, smerte, skyld og 

skam. Samt den tavshed og ensomhed, mange overlevere oplever.  

 

 

 

120 sider • ISBN  9788775757336 • Bogladepris kr. 149,95 

DET UTROLIGSTE – 12 lærestreger fra 5 år i Trumps USA 

Af Kristian Næsby 

 

Forfatteren skriver: Jeg havde ingen idé om, at årene fra 2016 til 2021 ville blive 

nogle af de voldsomste i nyere amerikansk historie, da jeg landede i Seattle tre 

måneder før valget mellem Trump og Hillary. Jeg troede, jeg havde en solid 

forståelse af USA. Men jeg har lært helt utroligt meget ved at bo og undervise i 

USA. Om Amerika og amerikanerne, men også om Danmark og om mig selv.  

 

 

 

320 sider • ISBN  9788775757442 • Bogladepris kr. 259,95 

DIT FODSPORS AFTRYK 

Digte af Kirsten Hyllested Jørgensen 

 

Livets cyklus forenes i kærligheden til naturen og mellem mennesker. 

Savnet og længslen farver hjertets pulsslag. 

På trods af tidens nødvendige afstand føles nuets nærvær stærkere.  

 

 

 

 

 

58 sider • ISBN  9788775755912  • Bogladepris kr. 149,95 

https://mellemgaard.dk/shop/49-kultur-historie-og-samfund/3431-det-utroligste---12-laerestreger-fra-5-aar-i-trumps-usa/
https://mellemgaard.dk/shop/3-digte/3430-paa-trods-af-mig/
https://mellemgaard.dk/shop/3-digte/3432-dit-fodspors-aftryk/
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 MØRKETS FYRSTE – Beretning fra det 20. århundrede bind 22 

En roman af Bjarne Gertz 

 

Kristian lever og ånder for sit musikstudium, kun afbrudt af  weekendbesøg hos 

Katja og Sofus, nogle gange i selskab med Silvia. Lejerne siger op og Kristian 

opgiver at genudleje. For at beskytte Katja mod den totale ruin, hvis lejligheden, 

der står i hendes navn, går på tvangsauktion, beslutter han at overtage den. Han 

har ingen indtægt eller noget job, så hvad kan det skade ham? Han henvender sig 

på studenternes retshjælp. Måske kan de hjælpe ham.   

 

 

 

276 sider • ISBN  9788775755660 • Bogladepris kr. 249,95 

NOGLE FÅR SOMMERFUGLE I MAVEN, ANDRE FÅR FLAGERMUS 

Digte af Nilgün Erdem 

 

Digtene kredser om ensomheden i at skulle definere kærligheden, og hvad det vil 

sige at elske, på ny. Om løsrivelsen fra tidligere generationers arrangerede 

ægteskabstraditioner. Om opgøret med de egenrådige patriarkalske mænd i vores 

samfund, der ikke respekterer kvinders grænser.   

 

 

 

 

124 sider • ISBN  9788775757367 • Bogladepris kr. 159,95 

JAGTSPIL 

En krimi af Pia Grandjean Odderskov 

 

De to ungdomsveninder Laura og Gunhild tager efter en genforeningsweekend til 

Kastrup Lufthavn for at møde Gunhilds mand, Oskar Nordenstierne. Han er mod 

forventning ikke med flyet fra Vestberlin, hvor han har været på forretningsrejse 

for familiefirmaet. Der venter de to veninder et dramatisk opklaringsarbejde i den 

kuldslåede efterkrigstid, hvor spændingerne mellem øst og vest tager til, og det 

kan være svært at skelne mellem ven og fjende.  

 

 

 

198 sider • ISBN  788775757602 • Bogladepris kr. 199,95 

https://mellemgaard.dk/shop/3-digte/3433-nogle-faar-sommerfugle-i-maven-andre-faar-flagermus/
https://mellemgaard.dk/shop/17-skoenlitteratur---voksne/3434-moerkets-fyrste---beretning-fra-det-20-aarhundrede-bind-22/
https://mellemgaard.dk/shop/10-krimi--og-spaendingsromaner/3439-jagtspil/
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 DA SOFIE KOM TIL HASLEV 

En ungdomsroman af Else Lefmann 

 

Den 15-årige Sofie ved godt, at hun er en skuffelse for sin familie. Hun har med 

nød og næppe klaret sin 9. klasse, mens hendes store søskende begge læser på 

universitetet. Hun klarede sig også godt indtil for tre år siden, det var der, 

Stemmen begyndte. Nu kan hun faktisk ikke koncentrere sig, da Stemmen 

ustandselig blander sig. Kun når hun ryger hash, kan hun få den til at tie stille.  

 

 

 

 

146 sider • ISBN   9788775757831 • Bogladepris kr. 179,95 

HOLD TIL HØJRE – Sådan kommer højrefløjen igen  

Af Martin Henriksen fortalt til Thomas Wivel 

 

En af de mest fremtrædende profiler fra Dansk Folkeparti, Martin Henriksen, 

holdt en skelsættende tale ved partiets årsmøde 18. september 2021. Talen fik Pia 

Kjærsgaard til surt at vende tomlen nedad. Ikke desto mindre blev Henriksen 

samme aften valgt til partiets hovedbestyrelse med flest stemmer af alle 

kandidaterne og stillede senere op til et dramatisk formandsvalg mod Morten 

Messerschmidt. Han er ikke en mand, der har tænkt sig at give op, og i denne bog 

fortæller han uden filter om sit syn på sit tidligere parti og om sin dybe bekymring 

for den højrefløj, han ser som en livsnødvendighed for Danmark.  

 

124 sider • ISBN   9788775758234 • Bogladepris kr. 195,- 

 

https://mellemgaard.dk/shop/49-kultur-historie-og-samfund/3466-hold-til-hoejre---saadan-kommer-hoejrefloejen-igen/
https://mellemgaard.dk/shop/93-skoenlitteratur---boern-og-unge/3465-da-sofie-kom-til-haslev/
https://mellemgaard.dk/shop/10-krimi--og-spaendingsromaner/3439-jagtspil/
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 JEG HAR BESLUTTET AT LEVE 120 ÅR 

Af Ilchi Lee 

 

Vi lever længere end nogensinde før. Men kan vi også forblive sunde, lykkelige og 

glade lige til det sidste? 

Størstedelen af vores liv knokler vi hårdt for at få succes, indtil vi står over for at 

skulle pensioneres. Hvis man går på pension i en alder af 65, tror man måske, at 

man har omkring 20 år mere til at slappe af og nyde livet. Men hvad nu, hvis man 

havde mere tid?  

 

Oversat fra engelsk af Bent Abkjer Hansen. 

 

298 sider • ISBN  9788775756711 • Bogladepris 269,95 kr.  

DEN NYE LYKKELIGE SLUTNING 

En kærlighedsroman af Julie Farley 

 

Heather Meadows har fået en ny chance for at finde lykken. Da hendes første 

mand døde, troede hun aldrig, at hun ville elske igen, men et tilfældigt møde med 

en charmerende forfatter ændrede hendes livsbane – og det på mere end én 

måde. Den nye lykkelige slutning er en fortælling om venskab, ofre, nye 

begyndelser og det at få det til hele til at fungere. 

 

Oversat fra engelsk af Henriette Olesen. 

 

272 sider • ISBN  9788775751815 • Bogladepris 229,95 kr.  

 

https://mellemgaard.dk/shop/100-oversat-litteratur/3422-den-nye-lykkelige-slutning/
https://mellemgaard.dk/shop/100-oversat-litteratur/3420-jeg-har-besluttet-at-leve-120-aar/
https://mellemgaard.dk/shop/100-oversat-litteratur/3395-hoejt-at-flyve/
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 EN BID AF HIMLEN – En historie om at miste ufødte børn  

Af Sabine Gantzhorn Hildebrand  

 

Det sætter dybe spor at miste et ufødt barn. Med min egen historie i centrum 

giver jeg et konkret indblik i den enorme indvirkning, det får, når man mister. For 

hvad er det egentlig, man gennemgår? Sorgens overvældende og udefinerbare 

greb og en verden, der samtidigt skal ageres i. Kommer man nogensinde over det? 

Fortællingen er skrevet i øjenhøjde og er tænkt som en medmenneskelig 

supplerende støtte til andre, der mister.  

 

 

 

62 sider • ISBN  9788775757381 • Bogladepris 149,95 kr.  

SOLDATENS FAMILIE 

En fortælling af Ingrid Nørup 

 

Soldatens familie er en dokumentarisk fortælling om min mors og mit 

forfærdelige liv med min far, der led af PTSD efter 3½ års ophold i en japansk 

koncentrationslejr under 2. verdenskrig. Min far var frygtelig præget og forpint af 

minder og oplevelser fra krigen. Historien og handlingen er fuldstændig, som jeg 

husker den. Den kan virke meget barsk, men det var virkeligheden også. 

 

 

 

248 sider • ISBN  9788775757404 • Bogladepris 249,95 kr.  

DANSENDE DÆMONER 

Camilla E. Diedrich 

 

Denne digtsamling tager læseren med ind i tanker og følelser, der kan fylde i et liv 

med psykisk sygdom. Med emner som håbløshed, selvhad, afmagt, samt liv og 

død. Læseren får et unikt indblik i forfatterens følelsesliv. Et indblik, der kan skabe 

genkendelse og muligvis røre læserens egne følelser. Digtene er personlige. Dette 

mærkes gennem hele digtsamlingen.  

 

 

 

 

68 sider • ISBN  9788775757411 • Bogladepris kr. 149,95 

https://mellemgaard.dk/shop/17-skoenlitteratur---voksne/3441-soldatens-familie/
https://mellemgaard.dk/shop/11-paedagogik-krop-og-sjael/3442-en-bid-af-himlen---en-historie-om-at-miste-ufoedte-boern/
https://mellemgaard.dk/shop/3-digte/3444-dansende-daemoner/
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 LEIF ”DEN LYKKELIGES” ULYKKELIGE KÆRLIGHED  

En roman af Finn Buhl  

 

Leif ”den lykkeliges” ulykkelige kærlighed bind 1 handler om tiden 1969-1986: Her 

møder to helt unge mennesker – Leif på 17 år og Isabella på 19 år – hinanden i 

1969. De danner par, har begyndervanskeligheder, misforståelser, sågar utroskab, 

og alligevel sammenhold. Leif og Isabella prøver ”at blive voksne”, men snubler 

gennem årene konstant, fjumrer rundt, er tæt på et brud. Til sidst tager de sig 

sammen, men støder ind i et nyt problem: vanskeligheder ved at få børn. 

 

 

 

326 sider • ISBN  9788775757428 • Bogladepris 259,95 kr.  

EN ROCKSANGER GIK HEN OG DØDE 

En spændingsroman af Niels Martinov 

 

En rocksanger dør ved en beatfestival i Fælledparken i 1969 efter at være 

kollapset på scenen. Det viser sig, at han er blevet forgiftet. Efter et par måneders 

efterforskning henlægger politiet sagen. Mere end 50 år efter bliver kommissær 

Stein sat til at genoplive den. Drabsafdelingen i København har nemlig modtaget 

et anonymt brev, hvori brevskriveren hævder, at han kan udpege drabsmanden.  

 

 

 

364 sider • ISBN  9788775757848 • Bogladepris 279,95 kr.  

FRYGT OG BÆVEN – Hjælpekunst i Sørens Kierkegaards forfatterskab 

 

Guiden til Søren Kierkegaards værk Frygt og Bæven er vigtig, fordi det er et værk, 

som mange finder det svært eller direkte usympatisk at læse, så her skulle være 

lidt tilgængelige tilgange til forståelsen heraf. Det er troens paradoks, der 

behandles i værket, og det undersøges via historien om Abraham og Isak.  

Det er et etisk dilemma af dimensioner, for ikke blot er det et mord, der bliver 

planlagt, men det er også et mord på Abrahams egen søn, hvis det altså 

gennemføres, som Gud har befalet.  

 

 

 

102 sider • ISBN  9788775757459 • Bogladepris kr. 149,95 

https://mellemgaard.dk/shop/10-krimi--og-spaendingsromaner/3446-en-rocksanger-gik-hen-og-doede/
https://mellemgaard.dk/shop/17-skoenlitteratur---voksne/3445-leif-den-lykkeliges-ulykkelige-kaerlighed/
https://mellemgaard.dk/shop/49-kultur-historie-og-samfund/3447-frygt-og-baeven---hjaelpekunst-i-soeren-kierkegaards-forfatterskab/
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 SPANSKE TÅRER OG ITALIENSK ELSKOV 

En roman af Jørgen Løvgret 

 

En kvindelig tilskuer står og græder foran maleriet Guernica på et museum i 

Madrid, da hun studerer Picassos voldsomme billede. Kunstneren malede det som 

protest mod den spanske diktator Franco. En teatermand lægger mærke til hende. 

Han vil udnytte denne lidt sørgelige episode på sit teater. Han skaber en musical. 

Han samarbejder med en instruktør i London. Deres fælles plan er, at 

forestillingen først skal sættes op i Madrid og senere i London.  

 

 

 

206 sider • ISBN  9788775757497 • Bogladepris 199,95 kr.  

SKYGGESIENS FACETTER 

Erindringer af Per Grann-Sommer 

 

Med en opvækst, der i dag ville trække store overskrifter i medierne på grund af 

den ekstreme vold og omsorgssvigt i hjemmet, fik jeg det dårligst mulige afsæt i 

livet. Denne selvbiografi tager dig gennem mit omskiftelige og spændende livs 

rutsjebaneture. Den eneste form for omsorg fra mine forældres side var, når de 

valgte ikke at straffe mig.  

 

 

 

299 sider • ISBN  9788775757558 • Bogladepris 269,95 kr.  

BLODMÅNE OVER PARADISBYEN 

En roman af Niels Seeberg og Flemming Thomsen 

 

To journalister fra Danmark ankommer til Bangkok i Thailand på deres tur hjem 

fra Australien, hvor de har været på reportagerejse. I stedet for at fortsætte 

hjemrejsen tager de til en lille kystby sydpå for at besøge den enes onkel. Her 

møder de en koloni af danskere, som har slået sig ned i byen. De to rejsende 

bosætter sig, får familie og begynder at sælge boliger i det tropiske land til 

investeringslystne privatpersoner fra Vesten.  

 

 

 

240 sider • ISBN  9788775757466 • Bogladepris 249,95 kr.  

https://mellemgaard.dk/shop/2-biografier-og-erindringer/3449-skyggesidens-facetter/
https://mellemgaard.dk/shop/17-skoenlitteratur---voksne/3448-spanske-taarer-og-italiensk-elskov/
https://mellemgaard.dk/shop/17-skoenlitteratur---voksne/3452-blodmaane-over-paradisbyen/
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 RANE – JAUNS FORBANDELSE 

En historisk roman af Klaus Nørgaard Jørgensen 

 

Rane er gået i land og bor på Mosegården, men en sadistisk gode efterstræber 

hans søn Halvdan, og til sidst bliver det for meget. Det kommer til et opgør, og 

Rane forrådes flere gange, inden han får sin hævn. Undervejs får han nok en gang 

lejlighed til at være styrmand for konger. 

Rane – Jauns forbandelse er andet bind af historien om Rane – Den første viking. 

 

 

 

 

258 sider • ISBN  9788775757572 • Bogladepris 249,95 kr.  

I FRONTLINJEN 

En roman af Karsten Andersen 

 

Niels er blevet alene, skilt fra den kvinde, som han har levet med i mange år, og 

blevet alenefar med to teenagedrenge. En rygskade sætter ham i gang med en ny 

uddannelse som folkeskolelærer. Det er en stor omvæltning for ham. Der er 

spørgsmål, der trænger sig på. Kan han overhovedet styre eleverne og sætte sig i 

respekt, samtidig med at han skal lære dem noget?  

 

 

 

284 sider • ISBN  9788775757619 • Bogladepris 249,95 kr.  

BORDERLINE/BLUES 

Kortprosa af Ibi-Pippi 

 

Borderline/blues er en broget samling af krøllede hverdagsbilleder og glat poesi. 

Hurtige snapshots af mennesker i mængden. Fortalt med stor kærlighed og 

empati for de mennesketyper, vi alle kender, men ofte ikke skænker mange 

tanker. I dette univers går selvfedme, sårbarhed og dybde hånd i hånd. 

Med stor humor og bidende smerte føres vi med på en rundtur igennem et helt 

almindeligt dagligdags Danmark af en alt andet end almindelig fortæller. 

 

 

 

90 sider • ISBN  9788775757626 • Bogladepris 159,95 kr.  

https://mellemgaard.dk/shop/17-skoenlitteratur---voksne/3454-i-frontlinjen/
https://mellemgaard.dk/shop/17-skoenlitteratur---voksne/3453-rane---jauns-forbandelse/
https://mellemgaard.dk/shop/17-skoenlitteratur---voksne/3455-borderlineblues/
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 IND GENNEM HULLET TIL SKOVNISSERNES HJEM 

En børnebog af Jana Strauning  

 

Forfatteren skriver: Engang, da jeg vandrede i en skov, fik jeg lov til at hilse på 

skovnisser og se, hvordan de bor. Da jeg kom hjem, ville jeg så gerne vise mine 

børn, hvad jeg så i skoven. Den bedste måde at gøre det på var at bygge et 

stubhus, som lignede det, jeg så i skoven. Sådan, kære venner, startede mit 

bekendtskab med skovnisser, og dette er min første bog om deres vidunderlige 

univers. 

 

 

 

32 sider • ISBN  9788775758913 • Bogladepris 149,95 kr.  

RYGTER OM KONG CHRISTIAN DEN 3. – Historisk roman fra reformationstiden  

Af Werner Elof Sørensen  

 

Christian den 3.s lærer og sekretær, Mads Skriver, hjælper sine fire venner med at 

gennemføre deres drømme om et nyt liv, hvor evangeliets frihed og retfærdighed 

er det afgørende, ikke kongens og kirkens magt. Rygtet går, at kong Christian den 

3. er enig med Mads Skriver i dette. En har hørt kongen sige, at han hellere vil 

forlade sine riger barfodet end undlade at reformere dem. 

 

 

 

304 sider • ISBN  9788775757688  • Bogladepris 269,95 kr.  

HVAD ER MENINGEN? En tekstcollage 

Af Camilla Guldager Troelsø  

 

Bogen er en collage af digte, korte og længere tekster, der spænder fra det 

banale, hverdagslige til voldsomme begivenheder. Den giver et signalement af 

det moderne menneskes tilværelse, der er præget af usikkerhed, tvivl og til dels 

ensomhed. 

 

 

 

 

84 sider • ISBN  9788775757718 • Bogladepris 149,95 kr.  

https://mellemgaard.dk/shop/17-skoenlitteratur---voksne/3456-rygter-om-kong-christian-d-3---historisk-roman-fra-reformationstiden/
https://mellemgaard.dk/shop/93-skoenlitteratur---boern-og-unge/3497-ind-gennem-hullet-til-skovnissernes-hjem/
https://mellemgaard.dk/shop/17-skoenlitteratur---voksne/3457-hvad-er-meningen---en-tekstcollage/
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 50 ANEKDOTER FRA LIVET TIL SØS 

Af Niels Simon Nielsen 

 

Styrmand Niels Simon Nielsen har igennem et langt liv til søs samlet stoffet til 

denne bog og har et ganske særligt talent for at få øje på den gode historie og ikke 

mindst fortælle den. Her får læseren god underholdning og muligheden for at få 

et indblik i en helt særlig verden. Samtidig afspejler anekdoterne flere årtier i den 

danske handelsflåde og bliver dermed til den lille historieskrivning i øjenhøjde, 

som mange kolleger kan nikke genkendende til.  

 

 

 

112 sider • ISBN  9788775757794 • Bogladepris 149,95 kr.  

DEN FORSINKEDE SOLSTRÅLE 

En roman af Bent Bjerge 

 

Torsten Voldrup bliver hyret til at finde en person, der har begået grove 

forbrydelser mod menneskeheden i Bosnien. Det er meningen, at forbryderen 

skal transporteres fra Sydeuropa til Danmark i en rustvogn. Opgaven ser umulig 

ud, og hovedpersonen står over for rå mafiabander, en stab af korrumperede 

betjente og adskillige utilregnelige kvinder. 

 

 

 

164 sider • ISBN  9788775757855 • Bogladepris 195,- kr.  

NISSEN FLYTTER IND – Mere end 250 idéer til nissestreger og juleoverraskelser   

Af Susanne Tanderup Østerhaab 

 

Nissen flytter ind er en bog spækket med inspiration til forældre, pædagoger og 

dagplejere, som ønsker at være nisse for deres børn. Bogen indeholder mere end 

250 sjove og kreative idéer til nissesteger og juleoverraskelser, der både er simple 

og lette at gå til. Lad dig inspirere af de mange skønne forslag til nissegaver og 

julegodter og ikke mindst af bogens vidunderlige afsnit om nissestreger og 

tryllerier.  

 

92 sider • ISBN  9788775757916 • Bogladepris 159,95 kr.  

https://mellemgaard.dk/shop/17-skoenlitteratur---voksne/3464-den-forsinkede-solstraale/
https://mellemgaard.dk/shop/2-biografier-og-erindringer/3459-50-anekdoter-fra-livet-til-soes/
https://mellemgaard.dk/shop/31-sport-fritid-og-hobby/3486-nissen-flytter-ind---mere-end-250-ideer-til-nissestreger-og-juleoverraskelser/
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 MIN VERDEN I SMERTEN 

En personlig beretning af Hanne Nedbo 

 

Min verden i smerten er en stærk og hudløst ærlig fortælling om to indlæggelser i 

1997 på det nu daværende psykiatriske hospital i Risskov, nord for Aarhus, med 

efterfølgende ni års fejlmedicinering, hvor alt var mørkelagt, og hvor lyset for 

enden af tunnellen syntes så svær at se, lige indtil hverdagen atter strålede om 

kap med livet for Hanne Nedbo. 

 

 

 

 

32 sider • ISBN  9788775757800 • Bogladepris 149,95 kr.  

FYNBOGEN 2022 

 

I årets Fynbog går turen først til øens hjerte, Odense, hvor vi bl.a. får historien om 

to legendariske spasmagere og deres practical jokes samt fortællingen om, 

hvordan en fransk flygtning endte som odenseansk familiefader. På Langeland 

hører vi om både sagnkongen Humble og om, da nutidens indbyggere sagde nej til 

et udrejsecenter på øens sydspids. Vi skal også en tur til Diernæs og høre, hvordan 

det var at vokse op der i 1960’erne og 70’erne, og bagefter er det tid til lidt 

afslapning med folkemusikbandet Dræsinebanden.  

 

 

130 sider • ISBN  9788775757824 • Bogladepris 199,95 kr.  

LIVET SET GENNEM EN PISTOLMUNDING 

Digte af Brian Saugberg  

 

Prosadigtsamlingen Livet set igennem en pistolmunding er halv fortælling, halvt 

digt. Mareridt og melodi strides om fortællerens modvilje. Samlingen af 

prosadigte forsøger at indfange og skildre den moderne verden i spændingsfeltet 

mellem rædsel og håb. Den rækker ud efter overlevelsesstrategier i 2022, som 

man spejder efter nattens blåhvide pigmenter.  

 

 

 

 

62 sider • ISBN  9788775757862 • Bogladepris 149,95 kr.  

https://mellemgaard.dk/shop/49-kultur-historie-og-samfund/3462-fynbogen-2022/
https://mellemgaard.dk/shop/11-paedagogik-krop-og-sjael/3461-min-verden-i-smerten/
https://mellemgaard.dk/shop/3-digte/3463-livet-set-gennem-en-pistolmunding/
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 LEDSMERTEPLANEN – Naturlig behandling af ledsmerter  

Af Milena Pankowa 

 

I bogen får du en praktisk og let tilgængelig guide til de kosttilskud og kostråd, som 

det er værd at bruge, hvis du vil behandle dine ledsmerter uden at skulle bruge 

syntetiske medikamenter med bivirkninger. Bruger du Ledsmerteplanen, kan du 

opnå mindst den samme effekt, som du får med receptpligtig medicin, og du vil 

opdage, hvor befriende livet kan være, når dine smerter er bekæmpet på naturlig 

vis.  

 

 

 

208 sider • ISBN  9788775758401 • Bogladepris 219,95 kr.  

INGEN ADGANG TIL SKYGGELAND 

En ungdomsroman af Nikolaj Tarp og Claus Reenberg 

 

Intet er, som det plejer at være. Esben er forsvundet, og ingen, udover Lise og 

hans tre venner, kan huske ham. Det er, som om han aldrig har eksisteret.  

De er overbeviste om, at Esben må være i Skyggeland, og de beslutter sig for at 

vende tilbage for at finde ham. Men indgangene til Skyggeland er væk, så hvordan 

skal de så nogensinde kunne finde Esben og redde ham ud igen?  

 

 

 

194 sider • ISBN  9788775758289 • Bogladepris 219,95 kr.  

THY-EVANGELIET 

Erindringer af Jørgen Hedegaard   

 

THY-evangeliet er en autentisk beretning om Jens og de første 80 år af hans liv i 

den periode af verdenshistorien, hvor den tekniske udvikling har været ufattelig 

stor. Han voksede op som barn på en gård uden el, et første skoleår med 

skiffertavle og griffel i stedet for papir og blyant, en forstokket kristendoms-

opfattelse, et liv på havet og i politiet, til han så pludselig stod midt i verdens 

største naturkatastrofe med over 227.898 dræbte og selv slap med livet i behold.  

 

 

 

136 sider • ISBN  9788775758326  • Bogladepris 179,95 kr.  

https://mellemgaard.dk/shop/93-skoenlitteratur---boern-og-unge/3494-ingen-adgang-til-skyggeland/
https://mellemgaard.dk/shop/11-paedagogik-krop-og-sjael/3492-ledsmerteplanen---naturlig-behandling-af-ledsmerter/
https://mellemgaard.dk/shop/17-skoenlitteratur---voksne/3493-thy-evangeliet/
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 SØNDAGSFROKOSTEN 

En krimi af Paolo Panzacchi 

 

Freden i Arienti-familien begynder helt uventet at krakelere. En gammel, godt 

skjult hemmelighed, som i årevis har ligget og ulmet, vender nu tilbage med en 

styrke, som kun had, der har udviklet sig gennem mange år, kan frembringe, og 

det tvinger familien til at gøre op med alle deres løgne. Søndagsfrokosten er en 

dyster noirkrimi, der analyserer en families indbyrdes relationer – og alle familier, 

selv de mest perfekte, har hemmeligheder, de helst vil holde skjult. 

 

Oversat fra italiensk af Thorvald Lygum. 

 

210 sider • ISBN  9788775757374 • Bogladepris 219,95 kr.  

INFLUENCERKODEN – Sådan udnytter du potentialet ved influencer-marketing  

Af Amanda Russell  

 

Hvad enten det handler om globale entrepriser eller lokale fitnesscentre, så er 

fremtiden inden for marketing autentiske partnerskaber. Influencer-koden, der er 

skrevet af en succesfuld iværksætter, lærer og prisvindende YouTube-stjerne, er 

den grundlæggende håndbog for et hvilket som helst firma, der ønsker at udnytte 

indflydelsens magt og potentiale til at udvikle deres brand. 

 

Oversat fra engelsk af Julie Bukager. 

 

350 sider • ISBN  9788775757589 • Bogladepris 299,95 kr.  

I SMERTENS RIGE 

Af Alphonse Daudet 

 

Da romanforfatteren Alphonse Daudet som 45-årig begyndte at få alvorlige 

symptomer på den syfilis, han havde lidt af siden teenageårene, valgte han at 

håndtere sygdommen ved at skrive om den. Daudets rejse gennem smertens rige 

er både et uafrysteligt vidnesbyrd om livet som ensom smertepatient og en lille 

litterær perle om, hvordan sproget tager kampen op mod den stumhed, der 

truer, når den slidte og forpinte krop gør krav på al opmærksomhed. 

 

Bogen er oversat fra fransk af Jens Eichler Lorenzen. 

 

70 sider • ISBN  9788775757565 • Bogladepris kr. 149,95 

https://mellemgaard.dk/shop/100-oversat-litteratur/3450-influencer-koden/
https://mellemgaard.dk/shop/100-oversat-litteratur/3443-soendagsfrokosten/
https://mellemgaard.dk/shop/100-oversat-litteratur/3451-i-smertens-rige/
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 AIRBOY – Deadend 

En tegneserie af Chuck Dixon 

 

Anden Verdenskrig er slut, men Airboys arbejde er ikke forbi! Davy Nelson – 

teenagepiloten, der er kendt under navnet Airboy – er atter tilbage på himlen i 

denne splinternye historie! Ved hjælp af sit enestående fly, Birdy, finder og 

besejrer Davy en japansk flyver, der holder stand på en fjern ø. Da han senere 

besøger manden i efterkrigstidens Tokyo, afdækker Airboy en konspiration, der i 

værste fald kan betyde, at Japan igen vil ende i en frygtelig krig!  

 

Oversat fra engelsk af Jens Eichler Lorenzen. 

 

126 sider • ISBN  9788775757817 • Bogladepris 195,- kr.  

 

 

https://mellemgaard.dk/shop/100-oversat-litteratur/3450-influencer-koden/
https://mellemgaard.dk/shop/100-oversat-litteratur/3460-airboy---deadeye/
https://mellemgaard.dk/shop/100-oversat-litteratur/3451-i-smertens-rige/
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 49 DAGE I BORLAND – Det er mit land  

En politisk spændingsroman af Thomas Würtz  

 

Der skal være valg i det fiktive Borland, og præsident Abot Penna forventer 

genvalg. Men en fanatisk organisation ønsker en anden samfundsmodel, og den 

søger at destabilisere det eksisterende styre gennem en række aktioner. 

Endemålet er at tage magten ved et kup. 49 dage i Borland – Det er mit land er 

fortællingen om et land gennemsyret af korruption, kriminalitet, grådighed og en 

noget anløben moral.  

 

 

 

290 sider • ISBN  9788775758333 • Bogladepris 259,95 kr.  

EFTER FLUGTEN 

En roman af Niels-Ole Hørlyk 

 

Efter flugten er en roman, der har lånt idéer fra historiske begivenheder.  

Romanen handler om, hvad nogle jøder efter flugten fra Danmark under 

besættelsen foretog sig i Sverige. Mange jøder opholdt sig frivilligt i såkaldte 

”forlægninger”, mens andre stort set fortsatte deres almindelige liv og virke, som 

det havde formet sig i Danmark før besættelsen.  

 

 

 

316 sider • ISBN  9788775758241 • Bogladepris 259,95 kr.  

EN, SOM BARE ER DER 

En personlig beretning af Helle Marianne Dyrholm  

 

Først som 53-årig er Helle Marianne Dyrholm blevet diagnosticeret med 

borderline, selvom hele hendes liv har været præget heraf. Trods en hård 

opvækst og alkoholmisbrug, at blive tidlig mor til en meget hjertesyg dreng og 

leve med vold og en psykisk lidelse, har hun formået at kvitte alkoholen og blive 

en kærlig bedsteforælder. En, som bare er der er hendes livshistorie, og som 

titlen påpeger, er det sådan, hun altid har følt sig.  

 

 

 

236 sider • ISBN  9788775757985 • Bogladepris 229,95 kr.  

https://mellemgaard.dk/shop/17-skoenlitteratur---voksne/3471-efter-flugten/
https://mellemgaard.dk/shop/10-krimi--og-spaendingsromaner/3467-49-dage-i-borland---det-er-mit-land/
https://mellemgaard.dk/shop/11-paedagogik-krop-og-sjael/3475-en-som-bare-er-der/
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 EN STOR MISFORSTÅELSE  

En roman af Michael Pedersen 

 

En stor misforståelse handler om en ældre mand, hvis datter er utilfreds med, at 

den gamle far har fundet sig en ny kone efter moderens død. Der er elefanter i 

rummet og en masse både om- og genveje i romanen henimod et forsøg på en 

forståelse af spillet mellem gamle forældre og deres voksne børn. Der er en hel 

del uafklarede ting i romanen, som hovedpersonerne forsøger at løse på bedste 

vis. Lykkes det?  

 

 

 

280 sider • ISBN  9788775758357 • Bogladepris 259,95 kr.  

GLÆDEN VED AT SKÆRE – En rejse fra hvid dreng på Trinidad til dansk læge i 

Grønland  

Erindringer af Finn Eldon 

 

Opvokset på tropeøen Trinidad rejser forfatteren som 11-årig hjem til et liv i 

Danmark. Et nyt sprog, dansk, skal læres, og vejret er koldt og omskifteligt. Som 

færdiguddannet læge rejser han til, af alle steder, Grønland, som han forelsker sig 

i. Her bruger han 35 år af sit arbejdsliv på skift mellem Danmark og Grønland. 

 

 

 

180 sider • ISBN  9788775758203 • Bogladepris 199,95 kr.  

HUN GEMTE LAKSEN TIL SIDST  

Digte af Trine Poulsen 

 

Hun gemte laksen til sidst er fortsættelsen til Det er o.k. at li’ pasta. 

Hvad skal der til, før hun indser, hun skal ud af volden? Hvad skal der til, før hun 

tør tage første skridt? Er der håb for, at hun kan bryde fri?  Bogen er skrevet i et 

hurtigt og hårdt tempo, som afspejler det kaos, hun levede i. Du kommer som 

læser helt tæt på det kaos, den tvivl, kærlighed og vold, hun gennemlever.  

 

 

 

172 sider • ISBN  9788775758302 • Bogladepris 169,95 kr.  

https://mellemgaard.dk/shop/2-biografier-og-erindringer/3473-glaeden-ved-at-skaere---en-rejse-fra-hvid-dreng-paa-trinidad-til-dansk-laege-i-groenland/
https://mellemgaard.dk/shop/17-skoenlitteratur---voksne/3472-en-stor-misforstaaelse/
https://mellemgaard.dk/shop/3-digte/3474-hun-gemte-laksen-til-sidst/
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 HVAD FANDEN ER MENINGEN?  

En roman af Jonas Sjöström 

 

Jonas Sjöströms anden roman, Hvad fanden er meningen?, der følger hans 

debutroman, Livets pris, er et hudløst opgør med en barndom, hvor mobberi er en 

del af dagligdagen, men hvor kærligheden og de første forelskelser vender op og 

ned på ungdommen, synet på omverden og familien. Thomas, kaldet Topper, og 

Kenneth, bliver uhjælpeligt tiltrukket af hinanden. De lidt komplicerede 

familieforhold hos begge drenge gør ikke den spirende kærlighed nemmere.  

 

 

 

92 sider • ISBN  9788775758258 • Bogladepris 149,95 kr.  

FORORD – Hjælpekunst i Søren Kierkegaards forfatterskab  

Af Lise Søelund 

 

Søren Kierkegaards værk Forord er nærmest en hyggelig lille morskabspause med 

en lystig fætter som udgiver, og det hele handler om de litterære forhold på hans 

tid. Det er ironisk og causerende og kan bestemt anbefales som lidt afslappende 

og adspredende læsning, for at skrive et forord kan være forbundet med mange 

stemninger og associationer, hvilket ligeledes gælder læsningen heraf.  

 

 

 

102 sider • ISBN  9788775757978 • Bogladepris 149,95 kr.  

INSTALLATION I GLIMT  

Digte af Jytte Lund Larsen 

 

Installation i glimt er sammensat af digte, der indbyder til refleksion over livets 

processer med udvikling og fravalg. Digtene har udgangspunkt i noget kendt, der 

kan være læserens ståsted. Det kan være nødvendigt at give slip og at tænke 

anderledes, når der er fokus på klimaforhold, børns og unges trivsel og det, som 

vi ikke kan kontrollere. Hvad giver mening? Og hvordan oplever du sammenhæng 

i din tilværelse? Det kræver mod at finde livets og lysets vej.   

 

 

 

40 sider • ISBN  9788775758395 • Bogladepris 149,95 kr.  

https://mellemgaard.dk/shop/49-kultur-historie-og-samfund/3477-forord---hjaelpekunst-i-soeren-kierkegaards-forfatterskab/
https://mellemgaard.dk/shop/17-skoenlitteratur---voksne/3476-hvad-fanden-er-meningen/
https://mellemgaard.dk/shop/3-digte/3479-installation-i-glimt/
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 JEG, CLAUS – Historien om en (pap)far  

En roman af Birgit Chemnitz Kristiansen 

 

Claus har et udmærket arbejde på en af de lokale virksomheder. Han er gift med 

Linda, som har medbragt datteren Beatrix (Bea) fra et tidligere ægteskab. Hun 

ønsker sig brændende en hest, men sådan en har familien ikke råd til. Inden Claus 

opfatter, hvad der sker, bliver han arresteret og sigtet for incest og forsøg på 

mordbrand.  

 

 

 

 

344 sider • ISBN  9788775757947 • Bogladepris 249,95 kr.  

KVINDEN MED AVISEN – En fortælling om liv og kærlighed  

En roman af Jørgen Løvgret 

 

En kvinde får en ide. Hun mindes, hvordan hun som barn havde oplevet den 

gamle rødklædte landpost, som altid havde haft tid til en snak og en kop kaffe. 

Hun vil kopiere hans ide og påtager sig derfor at bringe byens lokalavis ud til en 

gruppe mennesker i området omkring sin by. Det giver dog en del uventede og 

lidt farlige episoder, som hun slet ikke havde regnet med.  

 

 

 

262 sider • ISBN  9788775757961 • Bogladepris 249,95 kr.  

LEIF ”DEN LYKKELIGES” ULYKKELIGE KÆRLIGHED 2  

En roman af Finn Buhl 

 

Leif ”den lykkeliges” ulykkelige kærlighed bind 2 starter i 1986 i tiden lige efter 

den trafikulykke, hvor Isabella er tæt på at omkomme, hvor hendes foster bliver 

dræbt, og lægerne – for at redde hendes liv – har måttet fjerne hendes livmoder. 

Isabella kaster sig herefter over interessante interesser for at få sig et liv: 

vandreture, efterrenæssancemusik og religion. Leif forsætter stort set i den 

samme gamle skure. Isabella vil gerne adoptere. Det vil Leif ikke. 

 

 

280 sider • ISBN  9788775758081 • Bogladepris 259,95 kr.  

https://mellemgaard.dk/shop/17-skoenlitteratur---voksne/3481-kvinden-med-avisen---en-fortaelling-om-liv-og-kaerlighed/
https://mellemgaard.dk/shop/17-skoenlitteratur---voksne/3480-jeg-claus/
https://mellemgaard.dk/shop/17-skoenlitteratur---voksne/3482-leif-den-lykkeliges-ulykkelige-kaerlighed-2/
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 MORGENSTJERNENS GUDINDE  

En roman af Geo Fangel 

 

Morgenstjernens gudinde foregår på flere planer. Det er en skildring af 

teenagedrengen Jacks seksuelle projektioner, en opdagelsesrejse udi femme 

fatale-arketypen og ikke mindst en krydret skildring af en søgende ungdom i 

1970’erne. Fortællingen kredser omkring projektioner af magt og afmagt, 

projektioner, som gennem femme fatale-bibliotekaren Theresa Hamsun ender 

med at tage magten over Jack.  

 

 

 

148 sider • ISBN  9788775757879 • Bogladepris 189,95 kr.  

KRIGSKEJSERENS SØN  

En fantasyroman af Kirsten Alrø Mogensen 

 

En eventyrlig spændende historie om kejsersønnen Kassian, der bliver tvunget til 

at flygte hjemmefra, fordi hans far vil ofre ham for at blive verdensherre. Kassian 

allierer sig med kong Volodymyr af De Leende Søers Land, dennes børn samt tre 

åndevæsener og tager kampen op mod sin onde far. Stærke kræfter er på spil, og 

mystik og magi får større indflydelse, end nogen kunne have forestillet sig … 

 

 

 

228 sider • ISBN  9788775758197 • Bogladepris 199,95 kr.  

MIN STEMME GENNEM MØRKET  

Digte af Katrine Vissing 

 

En bog om seksuelle overgreb, fortalt igennem flashbacks og erindringer.  

Om den massive fortrængning, der brister, og at måtte gennemleve overgrebene 

igen, på vejen og i kampen mod mere frihed i både krop og sind.  

Digte om smerte og overgreb, men også om vilje og håb og om at overleve en 

barndom med seksuelle overgreb.  

 

 

 

 

98 sider • ISBN  9788775758449 • Bogladepris 149,95 kr.  

https://mellemgaard.dk/shop/5-fantasy/3485-krigskejserens-soen/
https://mellemgaard.dk/shop/17-skoenlitteratur---voksne/3483-morgenstjernens-gudinde/
https://mellemgaard.dk/shop/3-digte/3496-min-stemme-gennem-moerket/
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 SKIZOFRENE TANKER – Forsøget på at leve et normalt liv med paranoid skizofreni  

Af Mikkel Baun Almgren-Hansen 

 

Skizofrene tanker fortæller om et langvarigt somatisk forløb, der mundede ud i 

diagnosen funktionel lidelse. I kølvandet på den diagnose fulgte diagnoserne 

paranoid skizofreni og Asperger, og som følgediagnose angst og depression. Bogen er 

også et forsøg på at informere befolkningen om, hvad psykiatriske lidelser kan være, 

samt at være en del af afstigmatiseringen af psykisk sygdom generelt. 

 

 

 

 

92 sider • ISBN  9788775757350 • Bogladepris 149,95 kr.  

POINT-BLANK SHOOT  

En ungdomsroman af Esben Laursen 

 

Point-Blank Shot is about Jordan Cooper, a 17-year-old high school senior. Like all 

her friends, Jordan has grown up hearing about school shootings across the US, 

which leaves her fearing that someday she might be the next victim of one. When 

Jordan has to write an assignment about school shootings, things spiral 

downwards and she often surrenders to tears, nightmares, and despair.  

 

 

 

152 sider • ISBN  9788775758296 • Bogladepris 179,95 kr.  

SPEJLBILLEDE – Fortælling i afsnit  

Erindringer af Eilert Lautrup 

 

Fortællinger fra et liv levet fra barn til voksen: 

Bogen omhandler oplevelser, sansninger og erfaringer, som de kan tilgå en dreng, 

ung mand og voksen i mødet med tilværelsens mangfoldighed. Den henvender 

sig til flere generationer på samme tid med en diskussion om livsværdier, og hvad 

det kommer an på! 

 

 

 

 

128 sider • ISBN  9788775757886 • Bogladepris 169,95 kr.  

https://mellemgaard.dk/shop/97-books-in-english/3487-point-blank-shoot/
https://mellemgaard.dk/shop/11-paedagogik-krop-og-sjael/3495-skizofrene-tanker---forsoeget-paa-at-leve-et-normalt-liv-med-paranoid-skizofreni/
https://mellemgaard.dk/shop/2-biografier-og-erindringer/3488-spejlbillede---fortaelling-i-afsnit/
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 STAVEN  

En krimi af Mona Hawthorn Andersen 

 

Drabsefterforsker Sophie Liv Kristophersen føler, at hendes liv er ved at falde på 

plads, da et mareridt rammer hendes kollega, Thor. Hans lillebror, Samuel, er 

forsvundet fra en lukket psykiatrisk afdeling. På Samuels værelse ligger hans 

kontaktperson dræbt. Hun er blevet udsat for adskillige knivstik. Staven udgør 

fjerde bind i krimiserien om Sophie, der med sin evne til at opklare forbrydelser 

søger et ståsted i livet efter en turbulent barndom. 

 

 

 

244 sider • ISBN  9788775758272 • Bogladepris 249,95 kr.  

TÅGELAND  

En roman af Tina Hastrup von Buchwald 

 

Stjernerne står ikke godt for præsten Sidsel for øjeblikket. Hun er desuden ramt af 

omsorgstræthed. Hun er gået gennem porten til helvede – eller var det 

Bogfinkevej? – hvorfra intet menneske vender tilbage. Hendes liv roterer om svigt 

med svigt på. Drysset med et krydderi af eksistentiel ensomhed. Hun har fået 

fælleskabsforstoppelse. Vælger hun at lade sig opsluge af bitterheden og mørket?  

 

 

 

154 sider • ISBN  978-87-7575-790-9 • Bogladepris 189,95 kr.  

EN GANSKE ALMINDELIG DAG 

Noveller af Fritze Hedemann 

 

Novellesamlingen En ganske almindelig dag består af 11 charmerende noveller 

om fru L. Skov, der lever hyggeligt med sin ældgamle hund, sin ”en lillebitte smule 

kæreste” og et galleri af originale venner. Der er den unge overbo, Minna, der har 

rod i kærlighedslivet, hjerteveninden Jytte, der er med på den værste. Desuden 

en skov af bifigurer. Fru Skov er altid i nærheden af skumle tildragelser og løser 

dem alle – helst med et lille glas portvin og et glimt i øjet.  

 

 

 

98 sider • ISBN  9788775758388 • Bogladepris 149,95 kr.  

https://mellemgaard.dk/shop/17-skoenlitteratur---voksne/3490-taageland/
https://mellemgaard.dk/shop/10-krimi--og-spaendingsromaner/3489-staven/
https://mellemgaard.dk/shop/17-skoenlitteratur---voksne/3498-en-ganske-almindelig-dag/
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 TOKE OG JULEN 

En børnebog af Torben Voss 

 

Toke, Ditlev og Kristine venter spændt på, at det skal blive juleaften. For at 

ventetiden ikke skal føles lang, får de til opgave at finde svar på nogle spørgsmål, 

som henviser til historien om Jesus’ fødsel. Undervejs kommer de sammen med 

drabanten Johannes på en opgave til en landsby langt væk fra København, hvor de 

for en lokal præst skal hente en guldskat og bringe den i sikkerhed. Senere møder 

de også den fattige pige Julie, som sidder fanget i et fangehul på Københavns Slot. 

 

 

 

108 sider • ISBN  9788775758920 • Bogladepris ,95 kr.  

ALEXANDER TAKKER AF 

En roman af Niels Bredager 

 

Alexander på 74 er indlagt på hospitalet med en blodprop i lungen. Hans datter 

Tina forærer ham en fotobog med billeder fra hans liv. Den får ham til at tænke 

tilbage på sin ungdom og på sit mangeårige ægteskab med Marianne, men måske 

især på det usagte og skjulte, for det viser sig, at en fotobog ikke nødvendigvis 

indeholder billeder af det, der er det allervigtigste i tilværelsen. 

 

 

 

152 sider • ISBN  9788775758838 • Bogladepris 189,95 kr.  

NI HISTORISKE HAVE– OG BYVANDRINGER  

Af Kim Greiner 

Bogen Ni historiske have- og byvandringer er en underholdende og oplysende 

øjenåbner til udvalgte områder af Frederiksbergs og Københavns have- og 

byhistorie.  Læseren smittes øjeblikkelig af forfatterens engagement, og det er 

herligt at få indblik i alle de finurligheder og anekdoter, der findes overalt. Bogen 

er uden de store akademiske armbevægelser eller kedelige forelæsninger. Der er 

både noget at grine ad, forundres over, men også at blive lidt klogere på. 

 

 

450 sider • ISBN  9788775759057 • Bogladepris 299,95 kr.  

https://mellemgaard.dk/shop/17-skoenlitteratur---voksne/3500-alexander-takker-af/
https://mellemgaard.dk/shop/93-skoenlitteratur---boern-og-unge/3499-toke-og-julen/
https://mellemgaard.dk/shop/49-kultur-historie-og-samfund/3514-ni-historiske-have--og-byvandringer---paa-frederiksberg-og-i-koebenhavn/
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 GJENTAGELSEN – Hjælpekunst i Søren Kierkegaards forfatterskab  

Af Lise Søelund 

De overordnede spørgsmål i Gjentagelsen er at undersøge, hvorvidt en gentagelse 

er mulig, og i så fald hvilken betydning den har, men tillige at finde ud af, om man 

vinder eller taber ved, at noget bliver gentaget. Det hele opstår, fordi et ungt 

menneske henvender sig til Constantin, der er værkets pseudonyme forfatter, og 

som har nogle refleksioner angående begrebet gentagelse. Hos Kierkegaard 

handler det som altid hos ham om forholdet til Gud, for gentagelsen er ikke 

mindre end en religiøs begivenhed, der på en måde giver det troende menneske 

sit tabte liv tilbage.  

 

62 sider • ISBN  9788775759446 • Bogladepris 149,95 kr.  

H.C. ANDERSEN OG LIVSKUNSTEN 

Af Mogens Godballe 

 

H.C. Andersens livskunst inviterer dig til at digte dit liv, som H.C. Andersen gjorde 

det. Det vil sige at gøre dit liv til et eventyr ved at samle inspiration til et magisk 

og fortryllende liv med udgangspunkt i tolkninger af H.C. Andersens liv og 

forfatterskab. Eventyrene bliver gendigtet og perspektiveret til det liv, vi lever i 

dag, og de udfordringer, vi som mennesker står over for. 

 

 

 

217 sider • ISBN  978-87-7575-831-9 • Bogladepris 219,95 kr.  

DE FIRE NISSER – Missionen til julemanden   

En børnebog af Camilla Elsby Hansen  

Nisserne Idelia, Luggi, Maddi og Emilius bor i en hytte langt ude i skoven. De 

driller hinanden hver dag. Men nok mest, fordi de keder sig. En morgen tæt på jul 

er der på mystisk vis breve i deres julesokker, i hvilke de får en opfordring til at 

hjælpe julemanden. Han har brug for hjælp til at få pakket gaver ind, og uden 

hjælp er det ikke muligt at nå det hele i tide. Tre af nisserne drager afsted mod 

den dystre Troldeskov, mens Idelia passer hytten og den sorte frieserhingst.  

 

 

44 sider • ISBN  9788775759422 • Bogladepris 149,95 kr.  

https://mellemgaard.dk/shop/49-kultur-historie-og-samfund/3524-hc-andersen-og-livskunsten/
https://mellemgaard.dk/shop/49-kultur-historie-og-samfund/3523-gjentagelsen---hjaelpekunst-i-soeren-kierkegaards-forfatterskab/
https://mellemgaard.dk/shop/93-skoenlitteratur---boern-og-unge/3525-de-fire-nisser---missionen-til-julemanden/
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 FRØKEN SAMUELS’ BESKYTTER 

En kærlighedsroman af Summer Devon 

 

Kitty Samuels skal ikke bare prøve at gemme sig for sin fars arbejdsmænd, for hun 

skal også komme overens med den ubehagelige sandhed om den mølle, som 

hendes far har drevet. Han troede, han var blevet hyret til at beskytte en 

tomhjernet gås, men da Ned Wallace bliver tvunget til handling, bliver han klar 

over, at frøken Samuels er meget mere end et yndigt ansigt. Nu skal han beskytte 

hende fra en ophidset menneskemængde – og fra sig selv. 

 

Oversat fra engelsk af Cecilie Juul Mikkelsen. 

 

56 sider • ISBN  9788775756711 • Bogladepris 159,95 kr.  

ZEN OG KUNSTEN AT VÆRE LYKKELIG 

Af Chriss Prentiss 

 

Videnskab og spiritualitet fortæller os, at det, vi tror, tænker og føler, faktisk 

bestemmer sammensætningen af vores krop på celleniveau. I Zen og kunsten at 

være lykkelig vil du lære at tænke og føle, så det, du tænker og føler, skaber lykke 

og dynamik i dit liv frem for tristhed eller depression. Du vil lære, hvordan du 

tilpasser dig livets uundgåelige forandringer, hvordan du håndterer stress på en 

sund måde, og hvordan du gennem mindfulness skaber lykke i dit daglige liv.  

 

Oversat fra engelsk af Anna Hermann Sørensen. 

 

128 sider • ISBN  9788775753796 • Bogladepris 169,95 kr.  

MISS MERKEL – Mord på kirkegården 

En krimi af David Safier 

 

Det er ikke altid, det er gartneren, der er morderen, af og til er han også liget. Det 

står senest pensionisten Angela klart, da hendes mops finder liget af gartneren på 

kirkegården i Klein-Freudenstadt i det rolige Uckermark. De drabsmistænkte er 

alle at finde i to fjendtligtsindede bedemandsfamilier. Mesterdetektiven Miss 

Merkels anden sag stiller også privat den tidligere forbundskansler over for 

prekære problemer. 

 

Oversat fra engelsk af Ane Marie Dahl Johannsen og Erik Jørgensen. 

 

348 sider • ISBN  9788775759453 • Bogladepris 299,95 kr.  

https://mellemgaard.dk/shop/100-oversat-litteratur/3491-zen-og-kunsten-at-vaere-lykkelig/
https://mellemgaard.dk/shop/100-oversat-litteratur/3468-froeken-samuels-beskytter/
https://mellemgaard.dk/shop/100-oversat-litteratur/3530-miss-merkel---mord-paa-kirkegaarden/
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 DRILLESYGE DIDRIK SOM TROLDMANDENS LÆRLING 

En børnebog af Pia Ribberholt 

 

Drillesyge Didrik er kommet i lære hos troldmanden i Trylleland. Troldmanden er i 

færd med at lave en eliksir, der kan få håret til at gro. Det er ikke helt nemt, og 

troldmanden må koncentrere sig. ”Nu må du ikke forstyrre mig, det er bedst, du 

holder dig lidt væk,” siger han til Didrik. Men Didrik vil også være med … 

 

 

 

 

 

24 sider • ISBN  9788793880276 • Bogladepris 149,95 kr.  

https://mellemgaard.dk/shop/100-oversat-litteratur/3422-den-nye-lykkelige-slutning/
https://forlagethedwig.dk/shop/34-dansk/3470-drillesyge-som-troldmandens-laerling/
https://mellemgaard.dk/shop/100-oversat-litteratur/3395-hoejt-at-flyve/
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 STEMMERNE FRA DE DØDES SJÆLE – En udfordring for Team Milton  

En krimi af Steen B.J. 

 

Efterforskningsenheden Team Milton, bestående af Ella, Li-Mei, Ibsen og Milton, 

skal løse en krimigåde, hvor en 6-årig bryder låget på oldefarens urne, mens hans 

forældre ikke er hjemme. Drengen undres over, at asken ikke indeholder resterne 

af oldefarens guldtænder, hvilket også undrer forældrene, og de klager til 

krematoriet. Men spørgsmålet er, hvorfor den klagende far efterfølgende 

pludselig findes død. Det giver hovedbrud for Team Milton.   

 

 

 

284 sider • ISBN  9788775758418 • Bogladepris 269,95 kr.  

FORLIST PÅ KRAGEØEN 

En roman af Hans Agerbek Husted  

 

Romanen handler om livet på en opdigtet lilleputø. Mange pensionister har 

henlagt deres otium hertil. Det bliver til lidt for mange krobesøg. Idémanden 

Anders Hildebrandt ændrer pensionistlivet til et mere aktivt liv med gode værdier 

til følge: Erhvervslivet blomstrer.  

Ensomhed er det gennemgående tema. Flere og flere ældre og nu også helt unge 

føler ensomhed. Det sidste er alarmerende! Ensomhed er vor tids største 

udfordring.  

 

122 sider • ISBN  9788775758425 • Bogladepris 159,95 kr.  

VI LYTTES VED – eller et håndslag, et ophold og at give det videre ... 

Noveller af Thomas Haugaard Jørgensen 

 

Vi lyttes ved – eller et håndslag, et ophold og at give det videre … indeholder i 

hvert fald 20 fortællinger pakket ind i en begyndelse, en midte og en afslutning, i 

et håndslag, et ophold og at give det videre … 

Fortællingerne er født ud af en uddannelsesmæssig beskæftigelse med litteratur 

og er en slags bevægelse fra at tale/skrive om litteratur til at gøre det selv – en 

bevægelse fra ord til handling.  Og herfra må de så bare stå, som de fortællinger 

de er – ikke mere overstemme herfra at kommentere dem ud fra. Hermed er de 

blevet givet videre ud til læserne/lytterne.  

 

155 sider • ISBN  9788775758593 • Bogladepris 189,95 kr.  

https://mellemgaard.dk/shop/17-skoenlitteratur---voksne/3502-forlist-paa-krageoeen/
https://mellemgaard.dk/shop/10-krimi--og-spaendingsromaner/3501-stemmerne-fra-de-doedes-sjaele---en-udfordring-for-team-milton/
https://mellemgaard.dk/shop/17-skoenlitteratur---voksne/3503-vi-lyttes-ved---eller-et-haandslag-et-ophold-og-at-give-det-videre-/
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 BILLEDHUGGER PRAXITELES – Mennesker med brist og charme  

Af Gitte Tandrup 

 

Bogen favner otte værker af Praxiteles omkring 350 f.Kr. De findes i kopier i mange 

eksemplarer på Vestens kunstmuseer, i parker og andre steder. Det er Apollon 

Firbendræber, Hermes med Dionysosbarnet, Afrodite fra Knidos og andre. Det 

bliver et greb ind i den antikke verden. Senklassikkens mennesker træder frem, 

teenagere, mænd og kvinder. De er skrøbelige og har svært ved at handle i 

verden. Men de er utrolig smukke med et vibrerende blødt liv i marmoret eller 

bronzen. Hvad er der på spil? Er der muligheder for dem?   

 

 

140 sider • ISBN  9788775758456 • Bogladepris 179,95 kr.  

TEATERTUR MED HOSTRUP  

Af Arne Ipsen  

 

Bogen er en historisk-topografisk tur, inspireret af digterpræsten Jens Christian 

Hostrups folkekære skuespil og naturglade erindringer fra 1800-tallet. Tre af 

skuespillene blev opført på Det Kongelige Teater i 1848: Genboerne, En Spurv i 

Tranedans og Eventyr på Fodrejsen.  

 

Historiske billeder og Bent Katzeff og Pia Gissels tegninger sætter ”scenebilleder” 

på turen.    

 

117 sider • ISBN   9788775758531 • Bogladepris 159,95 kr.  

PÅ EGEN REGNING 

En krimi af Michael Pedersen  

 

På egen regning er en hverdagskrimi fra provinsens smålumre lokaliteter. Et mord 

bliver begået. Madsen er på sagen. Men Madsen har også sit at se til på 

hjemmefronten – og indimellem smelter de to verdener sammen. Kan det lykkes 

Madsen at jonglere mellem privatliv og arbejdsliv, når sagen nu kommer så tæt 

på, som den gør? Og lykkes Madsen med at finde morderen?  

 

 

 

 

84 sider • ISBN  9788775758609 • Bogladepris 149,95 kr.  

https://mellemgaard.dk/shop/49-kultur-historie-og-samfund/3504-teatertur-med-hostrup/
https://mellemgaard.dk/shop/49-kultur-historie-og-samfund/3505-billedhugger-praxiteles---mennesker-med-brist-og-charme/
https://mellemgaard.dk/shop/10-krimi--og-spaendingsromaner/3506-paa-egen-regning/
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 ANEKDOTEN EINER FAMILIE 

Af Gry Gasser 

 

Das Buch ist eine Art von Stammbaum mit den kleinen lustigen Anekdoten und 

Zwischenfällen in Lebensgeschichten, durch Generationen immer wieder erzählt. 

Von einer ganz normalen, albernen Familie. Es ist wahr, weil es noch in Erinnerung 

ist – und lehrreich ist es sogar auch. Lauschen Sie, wenn die Alten erzählen? 

Erinnern Sie sich an ihre Geschichten? Ich hoffe, dass Sie es tun. Und ich hoffe, 

dass Sie, wenn Sie einen kleinen Teil dieses Buches gelesen haben, darüber 

nachdenken werden.  

 

94 sider • ISBN  9788775758432 • Bogladepris 149,95 kr.  

EN REVNE I TIDEN 

Digte af Mads Westfall 

 

en ro og en tomhed der fylder sig selv 

et ord på en side et langsomt farvel 

Mads Westfall debuterede som digter i Hvedekorn i 1987, men snart overtog 

sangskrivningen hans fokus. I 2009 forlod han karrieren som jurist. Siden har han 

været entertainer på fuld tid og udgivet 12 albums som solist og med visetrioen 

Halfdanskerne. Nu vender han tilbage til udgangspunktet med sin første 

digtsamling.  

 

56 sider • ISBN  9788775758692 • Bogladepris 149,95 kr.  

UNDER STJERNERNE, LILLE SOMMERFUGL 

En personlig beretning af Malene Børgesen  

 

2020 blev et skelsættende år for mig og min lille familie, da jeg kun tre måneder 

efter fødslen af mit tredje barn blev bekendt med, at jeg havde en samling 

misdannede blodkar i hjernen, en såkaldt AVM. Ikke mindst, da den bristede i 

forsøget på at aflukke den. Jeg var meget tæt på at dø. Jeg er mor med stort M. 

Denne bog er en kærlighedserklæring til mine børn. De er al mening med livet for 

mig. Jeg ønsker at vende mørke til lys og håber, at denne bog kan være til 

inspiration for andre i deres livs kamp. Dette er min historie. En historie om liv og 

død. Mit liv. Og kampen for at tage livet tilbage.  

 

312 sider • ISBN  9788775759200 • Bogladepris 269,95 kr.  

https://mellemgaard.dk/shop/3-digte/3518-en-revne-i-tiden/
https://mellemgaard.dk/shop/17-skoenlitteratur---voksne/3540-hun/
https://mellemgaard.dk/shop/11-paedagogik-krop-og-sjael/3529-under-stjernerne-lille-sommerfugl/
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 MIN DATTERS STEMME 

En personlig beretning af Joy Benzon 

 

Efter et barskt og længerevarende sygdomsforløb dør Joys datter Signe af en 

hjernetumor, som det viste sig, hun havde levet med siden teenageårene, og som 

i årenes løb havde været årsag til de personlighedsforstyrrelser, der førte til 

selvmordstanker og flere nytteløse indlæggelser på psykiatrisk hospital.  

 

Bogen er en mors beretning om kampen mod tumoren, om håb og kærlighed, om 

dejlige stunder med glæde og optimisme. Og den store sorg det er at miste et 

barn. 

 

318 sider • ISBN  9788775758821 • Bogladepris 259,95 kr.  

FREMSTILLING AF LOKKEKRAGER 

Af Peter Kildentoft 

 

Bogen om udstopning af lokkekrager henvender sig ikke kun til jægere, men til 

alle, der har nysgerrighed og lyst til at prøve at konservere et dyr. 

Selve processen er ikke særligt kostbar, da materialeforbruget og værktøj ofte er 

noget, man har i forvejen. Her skal vi ikke ud for at foretage store indkøb. Det 

meste kan købes hos den lokale købmand.  

 

God fornøjelse – og husk nu: rigeligt med kartoffelmel!  

 

28 sider • ISBN  9788775758906 • Bogladepris 149,95 kr.  

PIGEN I INTERNETTET 

En ungdomsroman af Kaj Struve 

 

Pigen i internettet beskriver ungdommen i den digitale tidsalder. Det er ikke en 

ungdomsroman i traditionel forstand. Det er hovedpersonens refleksioner som 

voksen, der skaber bogen. Bogen taler direkte til unge om et svært og vigtigt 

emne: balancen mellem den digitale og fysiske verden. Bogen rejser nogle meget 

alvorlige dilemmaer, som vil kunne bruges i undervisningsøjemed. Det kan danne 

udgangspunkt for nogle diskussioner om de behandlede temaer i bogen. Pigens 

fortælling kan bidrage til, at vi får taget de vigtige og nødvendige samtaler med 

hinanden og med vores børn og unge. 

  

90 sider • ISBN  9788775758883 • Bogladepris 149,95 kr.  

https://mellemgaard.dk/shop/31-sport-fritid-og-hobby/3509-fremstilling-af-lokkekrager/
https://mellemgaard.dk/shop/11-paedagogik-krop-og-sjael/3508-min-datters-stemme/
https://mellemgaard.dk/shop/93-skoenlitteratur---boern-og-unge/3510-pigen-i-internettet/
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 MAJFEST 

En børnebog af Iana Strauning 

 

Velkommen til denne historie om den fortryllende nisseverden! 

Inspirationen til dette eventyr er den smukke danske natur om foråret.  

Alle væsner og figurer, I ser i bogen, er håndlavede og unikke.  

 

 

 

 

 

 

32 sider • ISBN  9788775758944 • Bogladepris 149,95 kr.  

EN FIN SOMMERDAG UNDER DE GRØNNE BLADE 

En børnebog af Iana Strauning 

 

Dette eventyr blev til efter en spadseretur i Gjorslev Slotspark. Først blev 

eventyret skrevet, og derefter designede og lavede jeg ting og figurer. 

Alle ting anvendt til at skabe denne lille verden er lavet af genbrugte 

naturmaterialer som f.eks. filt, papir, stof, sten, metal osv. Selve denne proces tog 

næsten et år. Eventyret blev iscenesat og fotograferet undervejs. Til sidst blev 

billeder og tekst sat på plads i bogen – og vupti – bogen er skabt, og nu har du den 

i hånden. Hav rigtig god fornøjelse i nissernes og pixiernes verden!  

 

32 sider • ISBN  9788775758951 • Bogladepris 149,95 kr.  

KEMOHJERNE – Ung med kræft 

En personlig beretning af Michael Skjoldborg 

 

Kemohjerne er en personlig bog fyldt med personlige tanker og historier og ikke 

mindst erfaringer om det at være syg med kræft. Hele tre gange i et indtil videre 

kort liv har jeg været syg. Første gang, jeg fik sygdommen, var som 4-årig, anden 

gang som 14-årig og tredje gang som 21-årig. Her kan du læse mere omkring egne 

erfaringer. For som jeg ser det: Hvem er en bedre ekspert i at have kræft end 

patienten selv?  

 

 

 

85 sider • ISBN  9788775758890 • Bogladepris 159,95 kr.  

https://mellemgaard.dk/shop/93-skoenlitteratur---boern-og-unge/3516-en-fin-sommerdag-under-de-groenne-blade/
https://mellemgaard.dk/shop/93-skoenlitteratur---boern-og-unge/3517-majfest/
https://mellemgaard.dk/shop/11-paedagogik-krop-og-sjael/3519-kemohjerne---ung-med-kraeft/
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SJÆLENS LÆRINGSPLAN 

Af John Møllebæk 

 

Bogen er skrevet ud fra en personlig erfaring med den spirituelle udviklingsproces 

kundalinirejsningen. Den er udtryk for den læring, som er kommet ud af 

processen. Der beskrives begrebet energi ud fra et naturvidenskabeligt 

udgangspunkt. De energimæssige love, loven om tiltrækning og karmaloven 

beskrives og gennemgås. Bogen giver sit bud på, hvad energi er, at den afspejler 

vores følelser, og hvordan den påvirker os mennesker og vores adfærd.  

 

 

294 sider • ISBN  9788775759071 • Bogladepris 289,95 kr.  

SARA 

En roman af Bjarne Hatting 

 

En historie om den unge walisiske kontorelev Sara Morgan. Hun får et chok, da 

hendes mor finder det nødvendigt at fortælle hende, hvem hendes biologiske far 

er. Hun tager til London og opsøger ham. Hun ved, at han må have mange penge. 

Hun vil prøve at redde den arbejdsplads, hvor hun er kontorelev.  

 

 

 

 

 

302 sider • ISBN  9788775759187  • Bogladepris 259,95 kr.  

KÆRESTE 

Noveller af Jonathan Wilmann 

 

Kæreste består af syv noveller om knudrede relationer mellem mennesker. En 

novellesamling om at udholde hinandens stank af pis, når kærligheden for længst 

er sivet ud af hjertet. Om at skulle skide i de norske fjelde i et selskab, der hviler 

på et skrøbeligt fundament. Om at købe sin udkårne en knagerække i julegave. 

Om overtænkning og forfald bag murene i et tjekkisk slot. Fælles for dem er, at 

skyld, skam og usikkerhed spiller afgørende roller i hovedpersonernes liv. Fordi de 

er reflekterende væsner; men også behovsstyrede primater.  

 

110 sider • ISBN  9788775759002  • Bogladepris 149,95 kr.  

https://mellemgaard.dk/shop/11-paedagogik-krop-og-sjael/3521-sjaelens-laeringsplan/
https://mellemgaard.dk/shop/17-skoenlitteratur---voksne/3513-kaereste/
https://mellemgaard.dk/shop/17-skoenlitteratur---voksne/3526-sara/


 8 

 

 

DET ÅBNE LAND I HJERTET 

En roman af Anne Marie Têtevide   

 

Det store land på kontinentet Goulan invaderede for ti år siden nabolandet 

Tolakin for at erobre Tolakins oliefelter. Goulan tabte dog krigen og slås nu med 

en mærkbar energikrise. Landet er fuldt af utilfredse indbyggere, sikkerheds-

politiet slår hårdt ned på alle, der ytrer mishag. Øen Lunao blev bosat af 

udvandrere fra Goulan for tre hundrede år siden. Derefter har der ikke været 

kontakt mellem de to lande. Nu har dissidenterne sendt en besked til øen.  

 

 

198 sider • ISBN  9788775759040 • Bogladepris 199,95 kr.  

https://mellemgaard.dk/shop/99-books-in-german/3522-anekdoten-einer-familie/
https://mellemgaard.dk/shop/17-skoenlitteratur---voksne/3520-det-aabne-land-i-hjertet/
https://mellemgaard.dk/shop/93-skoenlitteratur---boern-og-unge/3510-pigen-i-internettet/
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 DET HEMMELIGE EVANGELIUM 

En spændingsroman af Valentina Di Rienzo 

 

Laura Whinckley, en amerikansk ægyptolog med en doktorgrad i ægyptologi fra 

universitetet i Cairo, er blevet udvalgt til at bistå vicesekretæren i Det ægyptiske 

råd for antikviteter, Omar Rashid, under udgravningen af en mastaba i Giza.  

I kølvandet på fundet af en koptisk papyrus begynder en serie af internationale 

komplotter, som rammer Rashid og Laura personligt, og det bringer dem til at 

undersøge et af de største mysterier omkring det centrale i den kristne tro. 

 

Oversat fra italiensk af Thorvald Lygum. 

 

330 sider • ISBN  9788775758975 • Bogladepris 249,95 kr.  

DEN SORTE DRONNING 

En spændingsroman af Valentina Di Rienzo 

 

Arkæologen Laura Whinckley befinder sig i fangenskab. Hun husker ikke, hvad der 

er sket, og hun aner ikke, hvor hun befinder sig, eller hvor længe hun har 

befundet sig der. Hun ved heller ikke, hvis lig det er, hun deler den mørke celle 

med. Mens hun søger efter de svar, hun har behov for for at overleve, befinder 

Laura sig ansigt til ansigt med den smertefulde sandhed og gamle hemmeligheder, 

som nogle ønsker skal være glemt for altid.  

 

Oversat fra italiensk af Thorvald Lygum. 

 

330 sider • ISBN  9788775759033 • Bogladepris 259,95 kr.  

DEN UNGE LUPINS EVENTYR – Mysteriet om den franske lilje 

En børnebog af Martha Palazzisi 

 

For Lupin begynder alvorlige problemer, da madame Générouse og monsieur 

Fraude, lederne af hans gamle børnehjem, bliver fundet livløse. Alle ved, at den 

unge tyv hader dem, og man har set ham skændes med dem aftenen før ... Hvis 

han vil redde sig fra guillotinen, bliver Lupin nødt til at finde ud af, hvem der har 

sendt det brev til politiet, som har bragt ham under anklage. 

 

Oversat fra italiensk af Thorvald Lygum. 

 

220 sider • ISBN  9788775758968 • Bogladepris 199,95 kr.  

https://mellemgaard.dk/shop/100-oversat-litteratur/3528-den-sorte-dronning/
https://mellemgaard.dk/shop/100-oversat-litteratur/3527-det-hemmelige-evangelium/
https://mellemgaard.dk/shop/100-oversat-litteratur/3512-den-unge-lupins-eventyr---mysteriet-om-den-franske-lilje-/
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 DEJLIGE LILLE VEN 

En børnebog af Leleh Chini 

 

Stellas far har lavet et fuglehus, som står i baghaven. Fuglene elsker at holde fest 

der, men også havens egern, der bor i æbletræet, kommer forbi. Men da Stella en 

eftermiddag leger ved æbletræet, ser hun et lille hårløst dyr på græsset. Det er et 

babyegern, der er faldet ud af reden. Hvad skal hun gøre?  

 

 

 

Oversat fra engelsk af Jens Eichler Lorenzen. 

 

28 sider • ISBN  9788775758982 • Bogladepris 149,95 kr.  

https://mellemgaard.dk/shop/100-oversat-litteratur/3528-den-sorte-dronning/
https://mellemgaard.dk/shop/100-oversat-litteratur/3512-den-unge-lupins-eventyr---mysteriet-om-den-franske-lilje-/
https://mellemgaard.dk/shop/100-oversat-litteratur/3515-dejlige-lille-ven/
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 GUD I VIDENSKABEN 

Af Alex Riel 

 

Bogen beskriver, hvorledes nye måder at forholde sig til Gud og videnskab på 

medfører nye måder at leve på, der integrerer videnskab, filosofi og spiritualitet. 

Dette skaber rammerne for menneskers liv samt anviser nye måder at indrette 

samfund på. Det medfører også et nyt forhold mellem mennesker og natur, 

hvilket rummer potentialet til at skabe et bæredygtigt globalt samfund. 

Gud og videnskab er de to øjne, vi ser verden med, hvor man kan vælge at gå 

gennem livet med det ene øje lukket, med begge øjne lukkede eller med begge 

øjne åbne.  

 

229 sider • ISBN  9788793880290 • Bogladepris 249,95 kr.  

 

HUN 

Noveller af Katharina Oravsky Sandström 

 

I fem noveller beskriver Hun unge kvinder, som møder udfordringer i livet. Tek-

sterne berør de almenmenneskelige temaer: relationer, kærlighed, familie, for-

ældreskab, sygdom og døden.  

Med poetisk og malende sprog giver novellerne indblik i hovedpersonernes tan-

ker og følelser, som mange af os vil kunne genkende fra os selv.   

 

 

134 sider • ISBN  9788793880283 • Bogladepris 169,95 kr.  

https://mellemgaard.dk/shop/100-oversat-litteratur/3528-den-sorte-dronning/
https://mellemgaard.dk/shop/100-oversat-litteratur/3512-den-unge-lupins-eventyr---mysteriet-om-den-franske-lilje-/
https://forlagethedwig.dk/shop/49-kultur-historie-og-samfund/3511-gud-i-videnskaben/

