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Grp.  24.1 - 79.75
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Ikke til at standse
af Nick Vujicic:

Handler om at tro og handle i tro, at tro 
på dig selv og dine evner. Forfatteren, 
Nick Vujicic (f. 1982) er selv født uden 
arme og ben. Med fokus på Guds kærlig-
hed kommer han ind på fx mobning på 
nettet og på mobilen og på uretfærdighed 
i verden.

Find bogen i voksen fag under 24.1

Jeg lever, far: en personlig for-
tælling fra Utøya:

Dramadokumentarisk fortælling om 
terrorangrebet mod Oslo og Utøya den 
22. juli 2011 begået af Anders Breivik. 
Far og datter, Erik og Siri, fortæller om 
den dag, det skete og om deres kamp for 
at rejse sig og komme videre i livet.

Find bogen i voksen fag under 34.8

Håb: hvordan vi overlevede 10 
år som Cleveland-kidnapperens 
fanger:

I over 10 år holdt Ariel Castro - en voldelig 
og mentalt syg skolebuschauffør - tre unge 
kvinder indespærret i sit hus i Ohio. To af 
kvinderne fortæller om års indespærring, 
rå vold og voldtægter.

Find bogen i voksen fag under 34.38



To søstre 
af Åsne Seierstad:

En oktoberdag i 2013 forlader søstrene 
Ayan og Leila deres hjem i en lille norsk 
by for at tage til Syrien for at blive krigs-
brude i IS. Om at finde sin identitet, og 
om sammenstød mellem religioner og 
kulturer i en global verden.

Find bogen i voksen fag under 34.38

Æret være min døtre 
af Lene Wold:

Dokumentarisk beretning skildret  af en 
norsk journalist, der i forbindelse med 
arbejde i Jordan lykkes at finde frem til 
en mand, der vil fortælle, hvordan han ad 
to omgange har dræbt for at genoprette 
sin families ære.

Find bogen i voksen fag under 34.38

Det fjerde skud 
af Annie Mai Nielsen:

Natten til 1.12 2009 skød og dræbte en 
betjent Michael Nielsen. Ved den efter-
følgende retssag blev betjenten frikendt 
for dødsvold, da man mente, at han 
handlede i selvforsvar. Annie Mai Nielsen, 
mor til Michael, beskriver Michaels liv i 
det kriminelle miljø og sætter samtidig 
spørgsmålstegn ved politiets dobbeltrolle 
som både anklager  og forsvarer.

 Find bogen i voksen fag under 34.796



40 piskeslag 
af Lubna Ahmad al-Hussein:

Forfatteren bliver i 2009 sammen med en 
gruppe af andre kvinder idømt pisk ved 
en domstol i Sudan. Forbrydelsen bestod 
i usømmelig påklædning. De bar bukser. 
Den kendte journalist brugte dommen til 
at gøre oprør mod kvindeundertrykkelse 
i Sudan.

Find bogen i voksen fag under 34.798424

Uegnet som far 
af Ellen Stampe:

Dennis Ibsens fire måneder gamle datter 
fjernes af Guldborgsund Kommune. Her 
beskrives hans kamp mod et magtfuldt 
tvangsfjernelsessystem fra den første 
underretning til den sidste afgørelse i 
Retten i Nykøbing Falster. 

Find bogen i voksen fag under 38.5

Overladt til døden 
af Beck Weathers:

Beck Weathers (f. 1946) personlige 
beretning om sin mirakuløse redning ved 
bestigningen af Mount Everest i maj 1996 
på den dag, hvor otte mennesker 
omkom. Med refleksioner over hans flugt 
fra egne indre dæmoner og om de 
omkostninger det har haft for familien.

Find bogen i voksen fag under 48.234



Tretten firkløvere
af Anne-Marie Aaen:

Thorbjørn vejede 751 gram, da han blev 
født 3 1/2 måned for tidligt. Man følger 
detaljeret hans fødsel og efterfølgende 
sygdomsforløb på Rigshospitalets 
intensivafdeling for for tidligt fødte børn.

Find bogen i voksen fag under 61.6011

Sådan overlevede jeg kræften 
og sundhedsvæsenet 
af Arne Notkin:

Arne Notkins personlige fortælling brydes 
af reflektioner og samtaler med fagfolk i 
hans søgen efter kvalificerede svar på de 
mange spørgsmål, der rejser sig i forbin-
delse med en kræftsygdom. Hvad har 
man ret til som patient? Hvad kan man 
selv gøre? Virker alternativ behandling? 
Hvad med angst og senfølger?

Find bogen i voksen fag under 61.606

Hooligan: respekten, æren, 
rusen: de danske broderskaber:

Ledere fra Danmarks tre største hooligan-
fraktioner beretter om livet i fodboldens 
underverden.

Find bogen i voksen fag under 79.71



Lykkens brud 
af Simona Abdallah:

Simona Abdallahs (f. 1979) beretning om 
livet i et arabisk miljø præget af streng 
social kontrol over pigerne, om mod og 
målrettethed og glæden og omkostnin-
gerne ved at bryde med det sociale 
mønster og insistere på at gå sine egne 
veje.

Find bogen i voksen biografier under A

Min afsked med islamismen 
af Ahmed Akkari:

En personlig beretning om Ahmed 
Akkaris (f. 1978) opvækst og udvikling til 
islamist, om hans rolle i Muhammedkri-
sen og hans senere opgør med 
fundamentalismen og tilslutning til 
danske værdier.

Find bogen i voksen biografier under A

Min fars lorteliv, min mors lor-
teliv og min egen lortebarndom 
af Andreas Altmann:

Andreas Altmann (f. 1949) om sin barn-
dom og opvækst i Altötting i Tyskland. En 
barndom fyldt med vold og mishandlin-
ger, begået af en tyrannisk far, som tidli-
gere har været SS-soldat på Østfronten, 
og om et omgivende samfund præget af 
ligegyldighed og uforstand.

Find bogen i voksen biografier under A



Alis danmarkshistorie 
af Ali Aminali:

Debatør, folketingskandidat og socialråd-
giver Ali Aminali (f. 1982), der flygtede til 
Danmark med sin familie i 1987, beretter 
om sin integration i det danske samfund, 
og vi hører om Aminalis oplevelser som 
socialrådgiver, hvor han ser et velmenen-
de men problematisk integrationssystem.

Find bogen i voksen biografier under A

Hende grønlænderen 
af Anna Marie Andersen:
 (1. del af serie)

Forfatteren er datter af en dansk far og 
en grønlandsk mor, der forlod Grønland 
og rejste til Danmark da kolonistyret blev 
ophævet i 1953. Hun fortæller om sin 
barndom og livet som voksen og om de 
vanskeligheder en pige med grønlandsk 
herkomst oplever i Danmark.

Find bogen i voksen biografier under A

Borgmester på stoffer 
af Thomas Banke:

Tidligere borgmester i Fredericia Thomas 
Banke (f. 1981) fortæller om sin politiske 
karriere og om sin personlige deroute, 
der blandt andet involverede et stort 
misbrug af narkotika.

Find bogen i voksen biografier under B



Selv stilhed hører op 
af Ingrid Betancourt:

Om den colombianske politiker Ingrid 
Betancourts (f. 1961) 2321 dage i 
fangenskab som gidsel i den colombian-
ske jungle hos guerillabevægelsen FARC.

Find bogen i voksen biografier under B

Alt blev hvidt 
af Lars Bedsted Gommesen:

Beretningen om Lars Bedsted Gommesen 
(f. 1959), der bliver ramt af et voldsomt 
lynnedslag og efterfølgende må igennem 
fire års kamp for at få udredt og 
anerkendt skader og følgevirkninger.

Find bogen i voksen biografier under B



Gadekatten Bob 
af James Bowen:
 
Den hjemløse gademusikant James 
Bowen (f. 1979) lever en forhutlet tilvæ-
relse som narkoman på metadon. Da han 
en dag finder en medtaget kat på gaden, 
bliver det startskuddet til et nyt og bedre 
liv.

Find bogen i voksen biografier under B

Går du nu, er du ikke længere 
min datter 
af Anne Bitsch:

Forfatterens beretning om en opvækst 
med en psykisk syg og alkoholiseret mor, 
og om individets og samfundets afmagt i 
forhold til omsorgssvigt af børn fra socialt 
velstillede hjem.

Find bogen i voksen biografier under B

Mit barn - hvor er du? 
af Aniella Bonnichsen:

En biologisk mor fortæller om at blive 
gravid som 15-årig, at måtte bortadop-
tere barnet og om hendes oplevelser, 
frustrationer, skyldfølelse og nye parfor-
hold, hvor hun får flere børn. Hun opsø-
ger sin søn og beskriver de mange 
følelser af savn, sorg og glæde der følger 
med.

Find bogen i voksen biografier under B



Jeg lever med en udløbsdato 
af Charlotte Bøving: 

Læge og livsstilsekspert Charlotte Bøving 
(f. 1967) fortæller om sin barndom med 
en psykopatisk far, om sin karriere, om 
sin store kærlighed Pernille, og om at leve 
med en uhelbredelig kræftdiagnose.

Find bogen i voksen biografier under B

Kun når det regner 
af Marie Brixtofte:

Marie Brixtofte (f. 1979), som er Peter 
Brixtoftes ældste datter, fortæller om en 
opvækst med en far med et alkoholmis-
brug. Blandt andet om at skulle tie og 
holde på hemmeligheder for at beskytte 
sin fars renommé, og hvordan det har 
haft indflydelse på hendes liv og formet 
hende som menneske. 

Find bogen i voksen biografier under B        

Vilje & håb 
af Liff Olivia Bytov:

En personlig beretning om en families 
kamp for at klare hverdagen, der byder 
på hård modgang i form af flere kræft-
diagnoser. Vægten er lagt på følelser og 
personlige reaktioner, samt parforholdets 
vilkår.

Find bogen i voksen biografier under B



For sent at sige farvel 
af Ann Rule:

Om opklaringen af Barton Thomas 
Corbins (f. 1963) mord på sin hustru 
Jennifer Barber Corbin (f. 1971) i 2004. 
Under efterforskningen kommer det 
frem, at hans tidligere kærste Dorothy 
Hearn (f. 1962) døde under lignende 
omstændigheder.

Find bogen i voksen biografier under C

Ctrl+alt + delete: fra rocker til 
menneske 
af Torben C-Bohnhardt:

Eks-rockeren Torben C-Bohnhardts beret-
ning om at forlade rockermiljøet, bryde 
med hele sin omgangskreds og 
efterfølgende skulle finde en ny identitet.

Find bogen i voksen biografier under B

- og selvom vejen den var lang 
af Marianne Schjøtt Rohweder:

Musikeren Frank Clifforth (f. 1972) fortæl-
ler om et liv med vold, alkohol og stoffer, 
om afvænningen og om sin deltagelse i 
tv-programmet ”X Factor” med gruppen 
”Clifforth & Hein”.

Find bogen i voksen biografier under C



Hvis jeg kan, kan du også 
af Camilla Framnes:

Camilla Framnes (f. 1987) fortæller om, 
hvordan hendes medvirken i tv-program-
met ”De unge mødre” gav hende mod på 
at tage kampen op mod overvægten, om 
at blive enlig mor i en ung alder og om at 
finde kærligheden.

Find bogen i voksen biografier under F

Sexløberen 
af Suzy Favor Hamilton:

Den tidligere OL-løber Suzy Favor 
Hamilton (f. 1968) fortæller om sit liv som 
atletikstjerne, familiemenneske og 
prostitueret i Las Vegas. Et liv som blev 
en verdensomspændende nyhedshistorie 
i 2012 og som hun mener var præget af 
en psykisk sygdom, der først blev 
opdaget og diagnosticeret mange år efter 
den opstod.

Find bogen i voksen biografier under F

I morgen stopper jeg 
af Anja Fonseca:

Vejrværten Anja Fonsecas (f. 1977) per-
sonlige beretning om sin kamp mod spi-
seforstyrrelsen bulimi, som igennem 17 
år dominerede alt i hendes liv.

Find bogen i voksen biografier under F





Ligeud og frem 
af Henrik From:

Henrik From (f. 1965) er på toppen af sin 
karriere som salgsdirektør da han som 
48-årig rammes af en massiv hjerne-
blødning. Her fortæller han om flere års 
genoptræning, op- og nedture og 
erkendelsen af at hans liv ikke blev som 
han troede.

Find bogen i voksen biografier under F

Fede Fie 
af Fie Nikoline Friedrichsen:

Forfatteren fortæller om sin kamp og liv 
før, under og efter et stort vægttab.

Find bogen i voksen biografier under F

Familien i kælderen:

Historien om Fritzl-sagen hvor østrigske 
Josef Fritzl (f. 1935) holdt sin egen datter, 
Elisabeth Fritzl (f. 1966) indespærret i en 
kælder, voldtog hende og gjorde hende 
gravid flere gange.

Find bogen i voksen biografier under F



Hvem passer på mig? 
af Izzy Hammond:

Izzy Hammond’s (f. 1956) beretning om 
en barndom med høre- og synshandicap-
pede forældre, der mishandlede hende. 
Izzy slipper væk som 12-årig og tilbringer 
mange år med børnehjem, plejefamilier, 
ægteskaber og graviditeter.

Find bogen i voksen biografier under H

Det er bag masken, at sand-
heden gemmer sig 
af Jimmy Gørtz:

Jimmy Gørtz (f. 1959) fortæller om sin 
opvækst med en alkoholisk og voldelig 
far. Volden stopper først, da han som 15-
årig slår sin far for at beskytte sin lillebror. 
Han fortæller også om sit arbejdsliv. Med 
digte.

Find bogen i voksen biografier under G

Guldfuglen: i krig med AK81 
af Marie Louise Toksvig: 

En beretning fra den københavnske ban-
dekrig fortalt på baggrund af interviews 
med ex-rockeren Martin Fryd Petersen, 
der gik hele vejen for sin klub, indtil han 
i 2010 fik nok og vendte sig mod sine 
”brødre” i og omkring Hells Angels. Han 
blev et centralt vidne for politiet, hvilket 
kostede ham alt, og han lever nu under et 
vidnebeskyttelsesprogram.

Find bogen i voksen biografier under F



Fra helvede til Mors 
af Lisbeth Hersø Rasmussen:

Lisbeth Hersø Rasmussen (f. 1970) fortæl-
ler om en barndom med en voldelig far 
og senere voksenliv med ligeså voldelige 
kærester, hvor hun er ved at bukke under, 
men lærer at sige fra og kæmpe, så hun 
nu er endt med et godt liv.

Find bogen i voksen biografier under H

Forbandede barndom 
af Sapran Hassna:

Som 6-årig bliver Sapran Hassna (f. 1993) 
og hendes tre søstre anbragt i pleje efter 
en familietragedie. Men livet i plejefamili-
en bliver et mareridt præget af sult, straf 
og seksuelt misbrug.

Find bogen i voksen biografier under H

Pigen i spejlet 
af Lonnie Liv Henriksen:

Forfatteren (f. 1977) fortæller om hvor-
dan hun som lille pige blev misbrugt 
seksuelt af sin far. De næste mange år fik 
hun et dårligt liv med stofmisbrug og
 prostitution. Men med viljestyrke valgte 
hun at rette op på sit liv, tage en 
uddannelse og sørge for sine to døtre.

Find bogen i voksen biografier under H



Så er Thomas væk 
af Charlotte Bork Høvsgaard: 
(1. del af serie)

En personlig beretning om at miste sin 
ægtefælle tidligt og hurtigt. Om sorg, 
angst, kærlighed og død. Om hvordan 
man støtter den døende, og hvordan man 
kommer overens med sin egen situation. 
Om at leve videre og værne om mindet 
om den afdøde. 
 
Find bogen i voksen biografier under H

Stjernebarn 
af Chloe Avo Holm:

Chloe Avo Holms historie om svigt, rod-
løshed og trang til at gøre oprør. Et oprør, 
der fører til anbringelse, stofmisbrug og 
prostitution. Og om hvordan det lykkes 
Chloe Avo Holm at komme ud af misbru-
get  gennem Reden på Vesterbro.

Find bogen i voksen biografier under H

Råstyrke: da livet slog en 
#tumorkolbøtte 
af Michelle Hviid:

Iværksætter, blogger, forfatter og fore-
dragsholder Michelle Hviid (f. 1972) 
fortæller om hvordan hendes liv efter 
bortoperationen af en hjernetumor faldt 
fra hinanden. Om at kæmpe for sit liv og 
sin familie, om styrke, tab, kærlighed, og 
om at falde og rejse sig igen.

Find bogen i voksen biografier under H



Familiens liv med en 
stofmisbruger 
af Ann Sofie Juncher:

Forfatteren, der skriver under pseudo-
nym, fortæller om sit og sine to børns liv 
med en stofmisbrugende og psykopatisk 
ægtemand, der i årevis arbejdede som 
praktiserende læge med let adgang til 
stoffer; hun skildrer også bruddet med 
manden og kampen for at overleve.

Find bogen i voksen biografier under J

Forklædt som nazist 
af Charlotte Johannsen:

I knapt et år levede den tidlige elitesvøm-
mer Charlotte Johannsen (f. 1988) et 
dristigt dobbeltliv i det nazistiske miljø i 
Århus. Hun foregav at sympatisere med 
hooligangruppen White Pride, men infil-
trerede den indefra.

Find bogen i voksen biografier under J

Nazitøsen 
af Anna-Lena Joners Larsson:

Anna-Lena Joners Larsson (f. 1977) 
fortæller om hvordan hun, fordi hun blev 
forelsket i forsangeren i et White Power-
band, langsomt blev nazist, og hvordan 
hun kom ud af miljøet igen, da parret fik 
det andet barn og forholdet gik i opløs-
ning.

Find bogen i voksen biografier under J



Flugten fra islamisk stat 
af Sophie Kasiki:

Om franske Sophie, der rejser til Raqqa i 
Syrien med sin fireårige søn for at finde 
lykken hos Islamisk Stat. I stedet finder 
hun en by fanget i en brutal besættelses-
hærs fanatiske greb og en syrisk lokalbe-
folkning, der lever i rædsel og fattigdom.

Find bogen i voksen Biografier under K

3096 dage 
af Natascha Kampusch:  
(1. del af serie)

Natascha Kampusch (f. 1988) fortæller 
om hvordan hun som 10-årig blev 
kidnappet og først 3096 dage senere slap 
fri.

Find bogen i voksen biografier under K

Ama’r halshug 
af Henriette Karlsen:

Henriette Karlsen (f. 1991) beretter om 
sin opvækst på Amager med en alkoholi-
seret og voldelig mor, og om livet på 
gaden som 15-årig, men også om sit 
opgør med familiens negative sociale arv 
og det velfærdssamfund, som svigtede 
hende.

Find bogen i voksen biografier under K



Min vej ud af Nordkorea 
af Eunsun Kim:

Eunsun Kim voksede op i Nordkorea un-
der rimelige kår, men familien blev offer 
for den store hungerkatastrofe, og som 
11-årig er hun ladt alene tilbage uden 
mad og er indstillet på at dø. 
Hendes ukuelige mor kommer dog 
tilbage og sammen med storesøsteren 
planlægger de en flugt. 

Find bogen i voksen biografier under K

Blink: da jeg mistede livet og 
lærte at leve det 
af Rikke Schmidt Kjærgaard: 

Som 38-årig rammes forfattereren, der 
er tidligere forsker, i 2013 af en aggressiv 
bakteriel meningitis, og hun får 
hjertestop. Hun bliver genoplivet, men 
går i koma. Da hun vågner er hun ude af 
stand til andet end at blinke.

Find bogen i voksen biografier under K

Orange er det nye sort 
af Piper Kerman:

Piper Kermans (f. 1969) beretning om sit 
ophold i et amerikansk kvindefængsel 
for narkotikasmugling, hvor hun møder 
kvinder fra alle samfundslag, og hvor hun 
må lære at navigere rundt i en fremmed 
verden med særegne adfærdskodekser og 
regler.

Find bogen i voksen biografier under K



Forklædt som mand 
af Michelle Klæstrup:

Michelle Klæstrup (f. 1964) fortæller om 
at være født som dreng, blive mand og 
far, men føle sig som kvinde. Om at tage 
det store spring og få en kønsskifteopera-
tion.

Find bogen i voksen biografier under K

Victors valg 
af Lone Kristensen:

Lone Kristensen (f. 1963) beretter om 
sønnen Victor, der i løbet af nogle 
vanskelige teenage-år konverterer til 
islam og siden bliver Syrienskriger og dør 
som selvmordsbomber, og om den 
retning, hendes eget liv følgelig tager.

Find bogen i voksen biografier under K

Sejt! 
af Claus Kræmmer:

Claus Kræmmers (f. 1968) beretning om 
en opvækst præget af uligevægtige 
forældre, druk, vold og kriminalitet.

Find bogen i voksen biografier under K





Hvor går det hvide hen, når 
sneen smelter? 
af Tine Kust:

Tine Kust (f. 1957), der igennem mange 
år har haft et alkoholmisbrug, beretter 
om sine fem ugers ophold på et behand-
lingshjem. Om hverdagens op- og 
nedture, og om ensomhed, savn, skyld og 
sammenhold.

Find bogen i voksen biografier under K

Drømmene kan ingen tage fra 
mig 
af Nadja Kaagh:

Nadja Kaagh (f. 1984), som har været 
med i ”De unge mødre” fortæller om sit 
liv med kræft som enlig ung mor. Møder 
senere Rene, hvor fremtiden igen ser 
lysere ud, mister dog sønnen Elias før de 
får Sakarias.

Find bogen i voksen biografier under K
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