


Kim Højgaard Rasmussen
Kuppet
Frank Grabowski arbejder i den farma-
ceutiske sektor i Elfenbenskysten og er 
vant til de udfordringer, som Afrika by-
der på. Under en forretningsrejse til Mali 
bliver han indblandet i et militærkup og 
står pludselig i en meget farlig situation. 
3. del af serie
Læs mens du venter:  
Helle Vincentz: Den afrikanske jomfru

Linda Castillo
I al hemmelighed
En 18-årig amishdreng findes død i en 
lade, der er brændt ned til grunden. 
Politichef Kate Burkholder skal løse 
sagen, hvor alle helst holder sig for sig 
selv. Snart viser det sig, at den dræbte 
ikke var en af Guds bedste børn.
10. del af serie
Læs mens du venter:  
Ann Cleeves: Mørk muld

Philip Kerr
Metropolis 
Posthumt udgivet prequel til den oprin-
delige Berlin Noir-trilogi. Metropolis er 
det fattige, fordrukne, sexede og politisk 
betændte Berlin anno 1928.
14. og sidste bind i et af kriminallitteratu-
rens hovedværker.

Læs mens du venter:  
Volker Kutscher: Den våde fisk

Nadia Dalbuono
Amerikaneren
Kriminalkommissær Scamarcio kaldes 
ud til et dødsfald tæt på Peterskirken 
i Rom. Det ligner et selvmord, men er 
det ikke. Et par dage efter findes liget 
af en kardinal, og der viser sig at være 
en sammenhæng, der både involverer 
mafiaen og en amerikansk efterret-
ningstjeneste.
2. del af serie.
Læs mens du venter:  
Gianrico Carofiglio: Den kolde sommer

Keigo Higashino
En midsommerligning
Selvom politiet ønsker det, kan viden-
skaben ikke løse alle gåder - nogle er 
dybt forankrede i familiehemmeligheder 
og har bedst af at forblive i mørket. 
Fysikeren Yukawa forsøger at udrede 
trådene i forbindelse med et mystisk 
dødsfald, der tilsyneladende skyldes 
kulilteforgiftning, men viser sig at 
have forbindelse til en 16 år gammel 
drabssag. 
3. del af serie

Thomas Rydahl
De tre paver
En gådefuld spændingsroman om de 
dystre hemmeligheder, der florerer 
på De Kanariske Øer og ikke mindst i 
danskeren Erhards dunkle fortid. Erhard 
efterforsker et mord på en ung pige på 
et katolsk børnehjem på øen Fuerte-
ventura, og omsider får vi historien om, 
hvordan han mistede sin finger. 
3. del af serie

Terror 
i Tiden

Michael Katz Krefeld
Ravn 6 - Skytsengel
Ravn starter sin egen efterforskning af 
et skudattentat fra Frelserkirken og får 
undervejs følgeskab af den unge advo-
kat Miriam, der sender ham på sporet af 
en forsvunden krigsveteran. Sammen 
forsøger de to at stoppe den ukendte 
gerningsmand, der holder nationen i et 
jerngreb. 
6. del af serie
Læs mens du venter:  
Jens Henrik Jensens serie om Oxen

Jussi Adler-Olsen
Offer 2117
Bind 8 i serien om Afdeling Q udfolder 
Assads historie på en aktuel baggrund 
af emner som flygtningestrømme og 
terrortrusler. 
Læs mens du venter:  
Christian Frost: Araberen der var hvid som sne

Udsyn 
Til verden

Antonio Manzini
Sort piste
Italiensk politikrimi om et mord i de 
norditalienske alper. En moralsk anlø-
ben politikommissær fra Rom er blevet 
forflyttet til de kolde bjergegne og må 
modvilligt kaste sig ud i opklaringen af 
en barsk mordsag på en lokal hotelejer. 
1. del af serie
Læs mens du venter:  
Bernard Minier: Iskold død

Gard Sveen
Bjørnen
Liget af en kvinde dukker op i en sø i 
Norge, og kort efter myrdes en kendt 
norsk spion. Politiefterforsker Tommy 
Bergmann sættes på sagen, og der 
krydsklippes til fortiden under den 
kolde krig. En fremragende roman, der 
på fornemste vis transformerer den 
klassiske krimi til en ægte, gammeldags 
spionthriller. 
4. del af serie



Kim Faber
Vinterland
Vellykket debutroman, hvor København 
er blevet udsat for et terrorangreb. Den 
rutinerede politikommissær Martin Junc-
ker er ellers blevet degraderet, men 
bliver alligevel indblandet i opklaringen. 
Læs mens du venter:  
Frank Jensen: Ondskabens arv  

Inger Wolf
Giften
En mordbrand på et hotel i Tromsø 
chokerer hele Norge. Klara Larsen 
bliver tilkaldt for at hjælpe de norske 
myndigheder med opklaringen. En 
intens thriller om en terrorists brutale 
perspektiv på klimakrisen. 
2. del i serien Pyromanen

Eva Maria Fredensborg
Den tavse røver
En fællesskandinavisk gruppe bliver 
sendt til en svensk by, hvor de skal lave 
en profil på en brutal hjemmerøver. 
Imens demonstrerer højreradikale 
kræfter mod et krydstogtskib med 1800 
asylansøgere ombord, og spørgsmålet 
er, om der er en sammenhæng.
1. del af serie

Cilla Börjlind
Koldbrand 
En svensk familie sprænges ihjel. Da 
hun som anklager var i gang med at ef-
terforske en terrorcelle, retter mistanken 
sig mod terror, men sandheden viser sig 
snart at være mere speget.
5. del af serie
Læs mens du venter:  
Torkil Damhaug: Glashjerte

seriemord 
i lange baner

Chris Carter
Nemesis
Seriemorderen Lucien er sluppet 
ud og går direkte efter at ramme sin 
ungdomskammerat Robert Hunter, der 
er kriminalassistent i Los Angeles.
10. del af serie
Læs mens du venter:  
Cody McFadyen: Efterladt

Bo Svernström
Ofrenes offer 
Et fund af et mishandlet lig bliver endnu 
mere makabert, da man opdager, at 
manden stadig er i live. Manden har en 
kriminel fortid, og politikommissær Carl 
Edson og hans team forsøger at finde 
morderen blandt hans ofres pårørende. 
Imens følger det ene brutale mord det 
andet, tilsyneladende helt uden sam-
menhæng. 
1. del af serie
Læs mens du venter:  
Stefan Ahnhem: Motiv X

Nele Neuhaus
De levende og de døde
Hårrejsende og uhyggelig tysk krimi 
om en snigmorder, som tilsyneladende 
skyder tilfældige mennesker i hovedet. 
Makkerparret Kirchhoff (som må aflyse 
sin bryllupsrejse) og Bodenstein forsø-
ger at finde sammenhængen mellem 
ofrene. 
4. del af serie

Lotte Petri
Blodengel
Efterforsker og psykolog Sofie Engell 
kæmper med fortidens dæmoner og 
har egentlig opsøgt roen ved Roskilde 
Fjord, da der lige i nærheden bliver 
fundet et skelet og senere endnu et 
makabert lig. Snart må hun indlede en 
desperat jagt på en brutal seriemorder. 
Læs mens du venter:  
Samuel Bjørk: Der hænger en engel alene 
i skoven

Geir Tangen
Død mands tango  
Den lille by Haugesund rystes af 
makabre drab, hvor mordvåbnet er 
rotter og hvepse. Ofrene viser sig at 
have en fortid med efterforskeren Lotte, 
der samtidig skal dække over et drab 
på en nynazist, som journalisten Viljar 
har begået.
3. del af serie
Læs mens du venter:  
Håkan Nesser: De venstrehåndedes forening

Emelie Schepp
Mester Jakob
Anklager Jana Berzelius skal sammen 
med politiet løse en uhyggelig mord-
gåde om to kvinder, hvis lig morderen 
har forsøgt at få til at ligne havfruer. 
Hun må opklare sagen hurtigt, inden en 
tredje kvinde lider samme skæbne. 
5. del af serie

Matthew Arlidge
Kongens efterfølger
Kommissær Helen Grace bliver sat på 
en svær opgave, da en mand findes 
dræbt i en S/M-klub. Hun kender ham 
personligt fra miljøet, og det bliver der-
for en kamp for både at finde morderen 
og for at værne om privatlivet.
5. del af serie



Tess Gerritsen
Gravkammeret
Fundet af en mumie under Crispin 
Museum i Boston får stor mediebe-
vågenhed. Desværre viser det sig, at 
det mumificerede lig er af nyere dato. 
Drabsefterforsker Jane Rizzoli og rets-
mediciner Laura Isles må handle hurtigt, 
før endnu en kvinde ender som mumie.
7. del af serie

Sharon Bolton
Håndværkeren 
Den engelske politikvinde Florence 
vender tilbage til gerningsstedet, 30 år 
efter hun fangede en af egnens mest 
berygtede mordere. Men noget mørkt 
ulmer i krogene, og hun begynder at 
tvivle på, om hun fangede den rigtige.
Læs mens du venter:  
Michael Hjorth: Disciplen

gåder og 
hemmeligheder

Michael Connelly
Mørkets ridder 
Den pensionerede efterforsker Harry 
Bosch finder sammen med en ung 
kollega under opklaringen af en gammel 
sag om en myrdet 15-årig pige. Ballard 
arbejder på natholdet og er degrade-
ret efter en sexchikanesag mod sin 
tidligere chef. 
18. del af serie
Læs mens du venter:  
Harlan Coben: Giv ikke slip

Ian Rankin
Et hus af løgne
Den besværlige skotske kriminalkom-
missær John Rebus er for længst pen-
sioneret, men da man finder liget af en 
privatdetektiv, som har været forsvundet 
i tolv år, blander han sig i opklaringen. 
Det er nemlig en af hans gamle sager, 
og nødtvunget må han erkende sin 
andel af fortidens fadæser.
22. del af en særdeles slidstærk serie

Jørn Lier Horst
Det inderste rum
Arbejderpartiets gamle kæmpe, Bern-
hard Clausen, dør ved et hjertetilfælde. 
I hans fritidshytte finder man papkasser 
med valuta for 80 millioner kroner. Den 
tidligere drabschef William Wisting 
anmodes om hjælp til i al hemmelighed 
at undersøge, hvorfra de stammer. 
8. del af serie

Jan-Erik Fjell
Rovdyret
Kokainkongen Oscar Fiva afsoner en 
fængselsstraf for drabet på en ven, selv 
om han hævder at være uskyldig. Liget 
blev aldrig fundet, og først nu otte år 
efter skyller liget af den nyligt afdøde 
mand op på en strand i Danmark. 
4. del af serie

Finn Halfdan
Oraklet  
Drabsefterforsker Daniel Bro får et 
anonymt tip, som kan give ham navnet 
på den, der myrdede hans søster i 
Roskilde for 19 år siden. Blot skal 
Daniel videregive fortrolige oplysninger, 
og det udvikler sig til en dramatisk jagt 
på liv og død.

Lars Kjædegaard
Rige svin 
Serien om Anita Hvid og Thor Belling, 
der er makkere såvel i drabsafdelingen 
som privat, er solide politikrimier, der 
giver os brogede billeder af Danmark, 
både hvad angår geografi og sociale 
lag. Her kæmper Belling med et hem-
meligt morfinmisbrug og har rigeligt at 
se til, da en mand findes brutalt myrdet i 
en lade med hælervarer.
13. del af serie 

Anne Mette Hancock
Pitbull
Journalisten Heloise Kaldan hører 
en døende mand  tilstå, at han i sin 
ungdom var involveret i et drab. Kom-
mer hun selv i fare, hvis hun roder op 
i fortiden? 
3. del af serie

Karin Slaughter
Den sidste enke 
Retsmedicineren Sara Linton og hendes 
kæreste, efterforskeren Will Trent, bliver 
på dramatisk vis involveret i en kidnap-
ningssag. Will tvinges under jorden, da 
Sara også bliver kidnappet.
7. del af serie

Elsebeth Egholm
Frit fald
Den aarhusianske læge Rina er klatrer 
og udsmykker i hemmelighed høje byg-
ninger. Som vidne til et mord føler hun 
sig forfulgt og truet, men hun vil ikke 
bryde sin anonymitet ved at kontakte 
politiet.
2. del af serie
Læs mens du venter:  
Stephan Garmark: Pige under vanddU kan også låne 

lydbøger og e-bøger på 



Inger Gammelgaard Madsen
Gadepræsten
Benito bliver rodet ind i en indviklet sag, 
da en ældre kvinde findes død i et hus i 
en skov. Kvinden er tilsyneladende død 
af naturlige årsager, men hendes ansigt 
er slået til ukendelighed, og det viser 
sig desuden, at et menneske har været 
holdt fanget i husets kælder under kum-
merlige forhold.
12. del af serie

Michel Bussi
Tiden er en morder 
Korsika, sommeren 1989. Den 15-årige 
Clotilde er eneste overlevende, da 
hendes families bil kører af en snæver 
bjergvej ned i en kløft. 27 år senere 
vender hun tilbage til øen i et forsøg 
på at slutte fred med sin fortid. Men så 
modtager hun et brev – fra sin mor, som 
om hun er i live.
Læs mens du venter:  
B. A. Paris: Bring mig tilbage

Katrine Engberg
Vådeskud
Teenagedrengen Oscar forsvinder og 
har efterladt sig et kryptisk brev - et 
citat - som ingen kan tyde. Er det en 
bortførers forsøg på at vildlede politiet, 
et afskedsbrev eller noget helt tredje?
4. del af serie

Camilla Grebe
Dvale
Socialkritisk klangbund om en narcis-
sistisk kultur. To lig bliver fundet i den 
svenske skærgård. Politiet kan ikke 
finde en sammenhæng, og snart bliver 
endnu en ung mand meldt savnet. 
Samuel er kommet i fedtefadet hos en 
narkobaron, han stikker af hjemmefra 
og får arbejde som handicaphjælper 
for den jævnaldrende Jonas, som er 
bundet til sin seng aldeles lammet. 
3. del af serie
Læs mens du venter:  
Jussi Adler-Olsen: Selfies

David Garmark
Rød tåge
På Hvidø går det sagn, at hvert 100 år 
kommer ellepigen op af øens sø og lok-
ker drenge i døden. Nu er en ung dreng 
død, og flere er i fare. Det ser ud, som 
om morderen er et væsen fra folkloren, 
og der er også en lokal heks i spil. Hvad 
er hendes rolle? 
Læs mens du venter:  
Lone Theils: Heksedrengen

Sofie Sarenbrant
Skammekrogen
Hvad ved vi egentlig om vores nærme-
ste?  Emma Sköld skal opklare en skjult 
forbindelse mellem to mennesker for 
at redde deres liv – en ung pige, som 
vil begå selvmord, og en mand, som er 
fanget i et dybt hul ude i den stille skov. 
7. del af serie
Læs mens du venter:  
Carin Gerhardsens Hammarby-serie

Jakob Knudsen
Pigerne i strandhøjen
Beboerne på Læsø tror, der er tale om 
et arkæologisk fund, da to mumificerede 
lig opdages på øen. Der er dog tale om 
nyere lig, og Kristian Swane bliver kaldt 
til øen for at opklare det 30 år gamle 
mysterium.
5. del af serie

Helle Vincentz
Søster min  
Antropologen Sofie Munk er blevet 
ansat i et detektivbureau og sættes til at 
opklare en sag om fusk med medicinske 
forsøg i udviklingen af et nyt mirakel-
middel mod depression og manglende 
sexlyst hos kvinder.
2. del af serie

overgreb

Sarah Vaughan
Skandalens anatomi
Som en art ”samtykke-krimi” taler 
den lige ind i en aktuel debat. En 
juniorminister anklages for voldtægt, 
og anklageren har sin egen grund til 
at kæmpe for hans domfældelse. Kan 
særligt anbefales som lydbog, hvor den 
er indtalt med fire forskellige stemmer. 
Læs mens du venter:  
Erin Kelly: Han sagde, hun sagde

Pernilla Ericson
Vildfremmed
En kvinde overfaldes og voldtages bru-
talt i sit eget hjem. Manden pågribes på 
gerningsstedet og burde sendes direkte 
i fængsel - men han har en skriftlig 
invitation til at gøre præcist, hvad han 
gjorde fra kvinden selv. Det var bare slet 
ikke hende, der skrev til ham.
3. del af serie
Læs mens du venter:  
Sara Blædel: Kald mig prinsesse
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Heine Bakkeid
Mød mig i paradis  
Den tidligere politimand Thorkild Aske 
plages af kroniske smerter, men ansæt-
tes som konsulent på krimiforfatteren 
Milla Linds seneste roman. Plottet om-
handler to piger, som forsvinder sporløst 
fra et børnehjem – en virkelig sag, som 
hun vil hente inspiration fra. 
2. del af serie. 
Læs mens du venter:  
Belinda Bauer: Klarsyn

Lone Theils
Stilleleg
Et grusomt mord på en politibetjent sen-
der Nora Sand til en engelsk provinsby. 
Efterhånden som hun graver dybere 
i sagen, opdager hun, at Toppingham 
gemmer på en mørk og hjerteskærende 
hemmelighed. Bogen bygger på en 
virkelig retsskandale fra England om 
misbrug af helt unge piger.
4. del af serie

Lina Bengtsdotter
Francesca
En 30 år gammel sag om en forsvunden 
ung pige kædes på overraskende vis 
sammen med de sorte huller i kriminal-
inspektør Charlie Lagers egen erindring 
om en problematisk opvækst.
2. del af serie
Læs mens du venter: 
Stina Jackson: SommermørkeYrsa 
Sigurðardóttir

Vold
Et tilsyneladende selvmord viser sig 
at være en brutal forbrydelse, og da 
efterforskeren Huldar og børnepsykolo-
gen Freyja i den dødes lejlighed finder 
en lille dreng, som ingen tilsyneladende 
savner, har de to opgaver, som kræver 
møjsommeligt politiarbejde. 
4. del af serie
Læs mens du venter:  
Tony Parsons: Slagteren

hævn og 
selvTægT

Gunnar Staalesen
Udenfor er hundene
En aften er den private efterforsker 
Varg Veum ved at blive kørt ned. Er 
det tilfældigt, eller hænger det sammen 
med en tidligere overgrebssag, som 
han fejlagtigt var sigtet i? Han finder ud 
af, at to af de mænd, der blev dømt, har 
lidt en pludselig død.
19. del af serie
Læs mens du venter:  
Lotte Hammer: Mørkemanden

Jakob Melander
Fjenden iblandt os
Lars Winkler efterforsker drabet på 
en lille pige i et socialt boligbyggeri i 
København, der snart bliver skueplads 
for voldsomme politiske interesser og 
selvtægtsforsøg.
6. del af serie
Læs mens du venter:  
Michael Katz Krefeld: Mørket kalder

Mads Peder Nordbo
Kvinden med dødsmasken
Fundet af en række lig i Grønland 
spreder frygt i et lille samfund. For alle 
er de tilsyneladende blevet dræbt af 
en kvinde, der længe har været død og 
begravet. Er morderen en qivittoq – en 
levende død, som søger hævn? 
3. del af serie

Anne Holt
En grav til to  
”Hvis man søger hævn, skal man grave 
en grav til to”. I Oslo har stjerneadvo-
katen Selma Falck mistet job, status og 
familie på grund af ludomani. Hun er nu 
tvunget til at hjælpe sin tidligere chef, 
hvis datter er anklaget for doping og 
udelukket fra landsholdet i langrend. 
1. del af serie

Jo Nesbø
Kniv
I Oslo er den karismatiske politimand 
Harry Hole blevet smidt ud af sin 
elskede Rakel. Han drikker stadig for 
meget, og en morgen vågner han op 
efter en brandert og et blackout med 
blod på tøjet. Nesbø er som altid i 
særklasse. 
12. del af serie
Læs mens du venter:  
Jesper Steins bøger om Axel Steen


