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Bag hjemmets  
utrygge vægge

enken 
af  Fiona Barton
Hr. Ferdinand, 2016. 385 sider
Hvor godt kender vi et andet menne-
ske? Jean støtter loyalt sin mand Glen, 
da politiet mistænker ham for at stå bag 
en 2-årige piges forsvinden. Men så 
dør Glen i en ulykke, og sandheden er 
måske ikke så enkel.

savas vidner 
af  sara Bouchet
Lindhardt og Ringhof, 2018. 447 sider
Opvokset i et troende hjem er Dannie 
blevet præst, mens søsteren Sophie 
er ateist. Alligevel har Sophies nyeste 
forskningsprojekt religiøse undertoner. 
Er det derfor, hun forsvinder?

vores endeløse dage 
af  Claire Fuller
Olga, 2017. 262 sider
Mens 8-årige Peggys mor er på turné, 
tager hun og faren på overlevelsestur i 
de bayerske skove. Under turen fortæl-
ler faren, at jorden er gået under, og at 
de er nødt til at klare sig alene. Hvad 
er der sket? 

vi har altid boet på slottet 
af  shirley jackson
Alhambra, 2018. 255 sider
Det meste af  familien Blackwood blev 
forgivet under en middag for nogle år 
tilbage. De tre overlevende bor stadig 
i huset uden den store kontakt med 
omverdenen. Rygterne går nemlig i 
landsbyen, at det ikke var en fremmed, 
der forgiftede familien.

Lad mig dø 
af  Clare mackintosh
Aronsen, 2019. 452 sider
Annas forældre begik begge selvmord 
inden for et ganske kort tidsrum. Nu er 
Anna selv blevet mor, og på årsdagen 
for morens død modtager hun et ano-
nymt brev, der stiller spørgsmålstegn 
ved, om forældrene overhovedet begik 
selvmord.

genFærd og  
hjemsøgte steder

du skulle være gået 
af  daniel Kehlmann
Lindhardt & Ringhof, 2018. 91 sider
Ferien i bjergene skulle være en ny 
start for det unge ægtepar. Men noget 
i den luksuriøse hytte føles forkert, og 
forventningen forvandles til frygt. 

Lejligheden 
af  s. L. grey
Gad, 2017. 312 sider
På en ferie bytter Steph og Mark 
bolig med et parisisk ægtepar, men 
lejligheden lever slet ikke op til det, de 
blev lovet. Alligevel forsøger de at få 
en ferie ud af  det, men Mark begynder 
at opføre sig mere og mere irrationelt. 
Spørgsmålet er, om han er ved at blive 
sindssyg, eller om lejligheden gemmer 
på noget? 

Kvinden i sort 
af  susan hill
Loxodonta, 2012. 190 sider
Det burde være en simpel opgave at 
gøre boet op efter en ældre dame, der 
boede alene på den afsides ø Eel Marsh. 
Men ikke alene er øen vanskelig tilgæn-
gelig. Selve huset vækker også bange 
anelser hos advokat Arthur Kipps.

Frygt, Fabrik, Fælde 
af  steen Langstrup
2 Feet Entertainment, 2018. 2 bind
En gruppe urban explorers bryder ind 
på en forladt fabrik midt i København. 
Det, der skulle være en sjov oplevelse, 
ændrer dog karakter, da det går op for 
dem, at de ikke kan komme ud - og at 
de ikke er alene!

hundene 
af  allan stratton
Turbine, 2016. 284 sider
Cameron og hans mor er lige flyttet til 
den lille by Wolf  Hollow, hvor de lejer 
en gammel forfalden gård. I byen sum-
mer rygter om, at den tidligere ejer blev 
spist af  sine hunde, men er det de hunde, 
Cameron hører hyle om natten?

jeg skal huske dig 
af  yrsa sigurðardóttir
Lindhardt og Ringhof, 2013. 363 sider
Hvad har et forfaldent hus på øen 
Hesteyri at gøre med en lille drengs 
forsvinden tre år tidligere? Isnende 
thriller hvor uhyggen sniger sig ind 
på læseren under Islands forblæste og 
kolde vinterhimmel.

KatastroFer

de ubudne 
af  Liz jensen
Politiken, 2013. 254 sider
Over hele verden begynder børn 
uforklarligt at angribe de voksne. 
Samtidig sker der en global stigning i 
sabotagehandlinger mod virksomheder. 
Antropologen Hesketh Lock er over-
bevist om, at der er en sammenhæng 
mellem hændelserne, men hvilken? 



requiem - Fort Ferguson 
af  Patrick Leis
Valeta, 2018. 386 sider
Der er gået flere hundrede år, siden 
zombierne fik civilisationen til at bryde 
sammen. Nu overlever befolkningen i 
små samfund, isolerede og spredt. Da 
Fergusonfarmen overfaldes af  en flok 
zombier, tager kampen på liv og død en 
uventet drejning.
Samhørende: Necropolis; Castra Damnato-
rum; Requiem

det tredje testamente 
af  Christopher galt
Hovedland, 2016. 415 sider
Psykiateren John Macbeth arbejder 
på at skabe verdens mest avancerede 
model af  den menneskelige hjerne. 
Mens han er i Boston, rammes byen 
af  et massivt jordskælv med mange 
dødsfald. Det eneste problem er, at ikke 
én bygning har taget skade! Intelligent 
og spændende thriller om jagten på 
kunstig intelligens, som både favner 
filosofi, religion og videnskab og lader 
læseren spekulere over verdens tilstand, 
Gud og os selv som mennesker.

mareridtsnoveLLer

den nat, vi skulle have set  
vampyros Lesbos 
af  Lars ahn
Kandor, 2017. 319 sider
Prisbelønnede noveller tager læseren 
med en tur ind i mørket med fortæl-
linger om blandt andet trafiksikkerhed, 
bizarre sexlege og gendigtede eventyr.

afkroge 
af  helene hindberg
H. Harksen Productions, 2018. 235 sider
Et gammelt hotel med sære gange, et 
lasergame der løber løbsk, religiøse 
sekter og kosmisk terror er blot nogle 
af  ingredienserne i denne foruroli-
gende novellesamling.

Begravelsesudstyr 
af  Fernando iwasaki
Editorial Aurora Boreal, 2018. 119 sider
Peruvianske Fernando Iwasaki byder 
læseren på 102 korte, sorte, dystre, 
dunkle og dødbringende kuldegys på 
mellem fem linjer og godt en side.

sprækker 
af  teddy vork
Kandor, 2014. 213 sider
Helt lavmælt skræmmer de ni noveller 
i ”Sprækker” livet af  dig, når hverdagen 
invaderes og det hjemlige forvandles til 
ukendt rædsel.

helvede 
af  jonas Wilmann
Kaos, 2019. 214 sider
Er du til noveller med kant, hvor mod-
bydeligheder og sort humor går hånd 
i hånd? Så tag med til Helvede, hvor 
grådighed, overfladiskhed, misundelse 
og tomhed hersker.

myter, sagn og  
vandrehistorier

Love City 
af  david og stephan garmark
Kandor, 2018. 277 sider
En dødbringende epidemi hærger fe-
rieøen St. John, som i forvejen er hårdt 
ramt efter to voldsomme orkaner. Et 
nødhjælpsteam er på vej for at hjælpe 
øens beboere. Men andet end sygdom 
venter på dem på øen.

små hænder 
af  andrés Barba
Skjødt, 2019, 96 sider
Den 7-årige Marina har mistet sine 
forældre i en bilulykke. Hun kommer 
på børnehjem, hvor de andre piger har 
svært ved at forholde sig til hende. Men 
så opfinder Marina en leg.

høstens engle 
af  alden Bell
Iris, 2012. 251 sider
For 25 år siden blev verden oversvøm-
met af  zombier. Nu lever menneskene i 
små samfund forskanset bag mure. Men 
15-årige Temple gemmer sig ikke. Hun 
er en overlever, født i den nye verden 
og rejser gennem USA uden frygt for 
hverken zombier eller mennesker.

den sidste 
af  alexandra olivia
People’s Press, 2017. 361 sider
Zoo melder sig som deltager i et nyt 
reality-show. 12 deltagere skal klare sig 
gennem en række udfordringer langt 
borte fra civilisationen. Vinderen er den 
sidste tilbage i spillet. Udfordringerne 
bliver mere og mere ekstreme, og 
virkeligheden føles surrealistisk, men 
Zoo giver ikke op. For hvad nu hvis det 
ikke kun er tv?



randvad 
af  jacob holm Krogsøe 
H. Harksen Productions, 2018. 233 sider
Inde i de grønne skove lurer mørket! 
I 1887 forsvandt folkemindesamleren 
Albert Termansen i den sønderjyske 
landsby Randvad. 130 år senere forsø-
ger Karl Johansen at finde ud af, hvad 
der egentlig skete. 

slør 
af  a. silvestri
Kandor, 2018. 190 sider
Da Pernille modtager en invitation til 
Jeanettes bryllup, bliver hun overrasket 
men også glad, for veninderne har 
ikke talt sammen siden et voldsomt 
skænderi. Brylluppet finder sted på en 
herregård med gamle traditioner, og alt 
starter godt. Men kan det gamle nag 
begraves?

stallo 
af  stefan spjut
Klim, 2013. 540 sider
Findes der trolde i de svenske skove? 
Det påstår moren til en dreng, der 
blev kidnappet i 1978. Og da endnu en 
dreng forsvinder i 2004, får krypto-
zoologen Susso mistanke om, at moren 
har ret.

ring 
af  Koji suzuki
Lindhardt og Ringhof, 2005. 280 sider
En række dødsfald blandt unge stude-
rende henleder journalisten Asakawas 
opmærksomhed på myten om et 
mystisk vhs-bånd. Bogen bag filmen 
”The Ring”.

det oKKuLte og  
uForKLarLige

Lille stjerne 
af  john ajvide Lindqvist
Rosinante, 2013. 490 sider
Et levende begravet spædbarn med en 
stemme som en engel. En stille pige der 
drømmer om at passe ind. Et venskab 
der ender helt galt. Fremragende 
socialrealistisk svensk horror.

dæmoner 
af  Carina evytt
Tellerup, 2013. 392 sider
Opløsningen af  et dårligt parforhold 
fører Izzy til landsbyen Rudstrup. Først 
er alt godt, men så opsøges Izzy af  den 
lokale tosse, der er overbevist om, at 
hun har en dæmon i kælderen. Kan han 
have ret?

oceanet hvor grusvejen endte 
af  neil gaiman
People's Press, 2015. 196 sider
Smuk og skræmmende fortælling om 
en midaldrende mand der besøger 
sin hjemegn i forbindelse med en 
begravelse og mindes begivenheder 
med konsekvenser langt ud over denne 
verdens grænser.

horn 
af  joe hill
People's Press, 2011. 407 sider
Igs kæreste blev voldtaget og dræbt for 
et år siden. Alle tror, Ig gjorde det, men 
han blev aldrig anklaget. Så vågner Ig 
efter en vild nat med horn i panden, 
og pludselig betror alle ham deres 
inderste hemmeligheder! Også Merrins 
morder …

ensomheden 
af  andrew michael hurley
Lindhardt og Ringhof, 2016. 334 sider
I det besynderlige ingenmandsland 
mellem floderne Wyre og Lune ud for 
Lancashires kyst fortælles myten om 
heksen Elizabeth Percy, som lokkede 
sømænd i deres død. Men var det hek-
sen, der ændrede fader Wilfred under 
den årlige bøns- og bodsuge?

”gLemte” gys

dyret 
af  jacob hedegaard Pedersen
Hovedland, 1995. 274 sider
Første bog i Tarot-serien som 
blander gys, fantasy og realisme i 
korte og barske fortællinger.
Samhørende: Dyret; Gravskrifter; 
Flugten fra; Den gamle biograf

Åndeverdenens dårekiste 
af  B. s. ingemann
Escho/Sidste Århundrede, 
2018. 275 sider
17 tekster fra salmedigterens 
mørke side om spøgelser, djævle 
og mordere.

rødt til en død årstid 
af  hanna Lützen
Gyldendal, 1997. 206 sider
I Holte er tingene normale på 
overfladen. Under den lurer 
ondskaben …

setans porte 
af  grete roulund
Erichsen, 1995. 612 sider
Atomprøvesprængninger og 
løbske eksperimenter giver 
uhyggelige resultater på en 
sydøstasiatisk ø.

oriuagors profeti 
af  Palle vibe
Fahrenheit, 2007. 267 sider
En 300 år gammel bog fuld af  
rædselsvækkende ondskab driver 
folk til vanvid og spreder død og 
ødelæggelse.



hospitalet 
af  michael Kamp
Tellerup, 2013. 272 sider
Efter en ulykke svæver Jonas mellem 
liv og død på hospitalet. Smerten giver 
ham hallucinationer, så da han pludselig 
befinder sig i hospitalets nederste 
etager, hvor groteske væsener lurer, og 
skidt og blod løber ned ad væggene, 
håber han, at det blot er en drøm. 

skibet 
af  stefán máni
Gyldendal, 2009. 437 sider
Et skib er på vej til Sydamerika. Under 
en storm forsvinder al kommunikation 
med omverdenen sammen med radaren 
og GPS’en. Langsomt begynder mæn-
dene ombord at mistænke hinanden for 
sabotage. Ingen tør længere stole på 
hinanden – og med god grund! 

udslettelse 
af  jeff  vandermeer
Rosinante, 2018. 220 sider
Hvad er Område X? I årevis har man 
forsøgt at finde ud af, hvorfor alt 
forandrer sig her. Nu er man klar til 
at sende den 12. ekspedition ind. Men 
hvad gemmer sig i Område X? Og er 
det muligt at vende tilbage derfra? 
Filmatiseret som ”Annihilation”.
Samhørende: Udslettelse; Autoritet; Accept

thelema 
af  martin Wangsgaard jürgensen
H. Harksen Productions, 2018. 213 sider
Sorgen over kærestens død fører kunst-
neren Konrad ind i en helt ny verden, 
beboet af  engle og dæmoner der har 
svar til dem der søger. Eftertænksom 
horror med et drys sex og vold.

seriemordere 

den som han peger på 
af  Lauren Beukes
Punktum, 2014. 359 sider
Seriemorderen Harper Curtis har begået 
de perfekte mord. Han kan nemlig rejse i 
tiden, og er derfor umulig at finde. Indtil 
Kirby Mazrachi overlever hans overfald, 
og nu vil gøre alt for at stoppe ham.

sjæleknuseren 
af  sebastian Fitzek
Mrs. Robinson, 2009. 229 sider
Tre kvinder er blevet fundet katatoni-
ske, ude af  stand til at kommunikere 
med omverdenen. Kort efter at det 
tredje offer findes, bliver en mand 
indlagt på Teufelsbergklinikken. Han 
husker intet fra sin fortid, men det vil 
snart ændre sig!

in absentia 
af  daniel henriksen
Valeta, 2016. 184 sider
Hvis du alligevel skal dø, hvorfor så 
ikke tage hævn over fortidens fortræ-
deligheder? Det gør en syg bogholder, 
men planen får uforudsete konsekven-
ser. Splat og humor blandes i denne 
underholdende roman.
Samhørende: In Absentia; Ad Nauseam

syge sjæle 
af  Kristina ohlsson
Modtryk, 2016. 333 sider
For 10 år siden forsvandt tre personer 
i Kristianstad. Kun Lukas kom tilbage, 
mishandlet og uden nogen erindring 
om, hvad der var sket. Nu er han efter 
flere år tilbage i Kristianstad, og hjem-
komsten vækker andet end ubehagelige 
minder til live. 

Blodmanden 
af  robert Pobi
Rosenkilde & Bahnhof, 2013. 341 sider
Da man finder liget af  en kvinde og et 
barn flået og myrdet på yderst bestialsk 
maner, sættes FBI-agenten Jake Cole på 
sagen. Opklaringen bringer grusomme 
mindelser til Jakes barndom, hvor hans 
mor blev myrdet på tilsvarende vis. Jake 
er sikker på, at der er en forbindelse, 
men hvilken?

husK ogsÅ  
zomBie- 
romanerne

World War z 
af  max Brooks
Tellerup, 2013. 440 sider
Filmatisteret.

død verden – monstre 
af  Louise haiberg
Tellerup, 2017. 254 sider
Samhørende: 
Monstre; Utopia; Håb

de dødes tid 
af  thomas helle
Facet, 2018. 463 sider

i morgen er alt mørkt 
– Brages historie 
af  sigbjørn mostue
ABC forlag, 2015. 234 sider
Samhørende: 
Brages historie; Marlens historie; 
Når historien slutter

monstret i mørKet

den første 
af  justin Cronin
Lindhardt og Ringhof, 2010. 1019 sider
Forskere falder tilfældigt over en virus 
overført af  flagermusbid, som viser sig 
at kunne kurere cancer. Tror de! For et 
forsøg på nogle dødsdømte fanger går 
helt galt. 
Bøgerne bag tv-serien ”The Passage”.
Samhørende: Den første; De tolv; Spejlbyen
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Bird Box 
af  josh malerman
Kandor, 2019. 290 sider
Noget har invaderet verden. Hvis du 
ser det, bliver du sindssyg og begår 
selvmord. Indtil videre har Malorie 
og hendes børn overlevet. Men snart 
må de træffe et valg. Spændingen føles 
næsten fysisk, og atmosfæren er intens 
i bogen bag Susanne Biers film.

husK ogsÅ  
”mestrene”

Clive Barker 
daphne du maurier 
m. r. james
stephen King
dean Koontz
h.P. Lovecraft
richard matheson
edgar allan Poe
mary shelley
robert Louis stevenson
Bram stoker
Peter straub

Kold hud 
af  albert sánchez Piñol
Samleren, 2008. 234 sider
På en lille øde klippeø nær Antarktis 
skal fortælleren i et år være atmosfæ-
risk officer. Det viser sig hurtigt, at der 
allerede bor en gal mand i øens fyrtårn, 
som er svært barrikaderet. Men bar-
rikaderet mod hvad?

afsind 
af  martin schjönning
Kandor, 2016. 294 sider
Skræmmende og velskrevet roman 
om den psykisk syge Gregor som 
bor for sig selv i en overfyldt kælder, 
stærkt medicineret for at holde de 
værste syner væk. Så bryder kaos ud 
i byen, og Gregors psykiater Lacedon 
er pludselig nødt til at overveje, om 
Gregors barndoms syner nu også var 
hallucinationer …

Færgen 
af  mats strandberg
Modtryk, 2016. 473 sider
Normalt er der fest og farver, når kryds-
togtskibet Baltic Charisma sejler mellem 
Stockholm og Finland. Men denne 
gang er to af  færgens passagerer ikke, 
hvad de udgiver sig for! Bloddryppende 
vampyrroman med gang i den.

højlandet 
af  steinar Bragi
Gyldendal, 2015. 266 sider
En weekendtur i det islandske højland 
går galt. De to par ender ved et 
gammelt hus, hvor et ældre ægtepar 
modvilligt giver dem ly for natten. Men 
hvorfor er ægteparret så omhyggelige 
med at låse huset af  for natten? Hvad 
er det for nogle underlige ræve, der 
snuser rundt? Og hvorfor kan vennerne 
ikke komme væk igen? 

Blod 
af  guillermo del toro  
& Chuck hogan

Hr. Ferdinand, 2010. 420 sider
Flight 753 lander problemløst i New 
York men alle på nær en pilot og tre 
passagerer døde. Er det en ny og 
dødbringende virus eller måske et 
terrorangreb? Næste dag er alle ligene 
forsvundet … 
Bøgerne bag tv-serien ”The Strain”.
Samhørende: Blod; Mørke; Den evige nat

Fuldmånens magt 
af  Kit Whitfield
Aschehoug, 2006. 448 sider
98% af  jordens befolkning er varulve. 
Lola tilhører de sidste 2%, og arbejder 
med at indfange strejfende varulve un-
der fuldmånen, så de ikke skader andre. 
Under en patrulje bliver Lolas kollega 
bidt, men før sagen når for retten, bli-
ver han skudt. Hvem skjuler hvad? 

Lucie 
af  anne-marie vedsø olesen
Politiken, 2018. 338 sider
I snart 1000 år har Lucie vandret på 
jorden i søgen efter et svar på, hvad 
hun er. Hendes eneste følgesvend er 
Hungeren, der kun dæmpes, når hun 
æder levende mennesker og optager 
deres sjæl. Men måske er hun nu på 
sporet af  et svar …


