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Max Seeck 
Ondskabens net
I den mørke finske vinternat forsvinder to 
unge influencers, og et kvindelig skyller i land 
på kysten. Trådene fra mordet strækker sig 
dybt ind i både sociale medier, influencernes 
forsvinden og en skruppelløs underverden 
styret af penge og menneskehandel. Her 
forsøger kriminalassistent Jessica Niemi at 
opklare sagen, mens hun selv kæmper med 
egne dæmoner. Det er koldt, udspekuleret og 
djævelsk godt. 
2. bind i Jessica Niemi-serien.

Emelie Schepp 
Bjørnen sover
Et betjent-par har tidligere efterforsket 
et netværk af menneskehandlere. Nu 
findes den ene af betjentene brutalt 
myrdet holdende den anden betjents, 
Fillipa Falks, barndomsbamse i favnen. 
Anklager Jana Berzelius forsøger at opklare 
sagen, men hvorfor vil Falk ikke yde sin 
hjælp? En knivskarp og ikke mindst mørk 
krimioplevelse.
7. bind i Jana Berzelius-serien .
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Lotte Petri 
Tandsamleren
Uden for Roskilde findes et gammelt lig, med 
en sten i munden og alle tænder trukket ud. 
Da en ny mordsag med samme makabre 
mordmetode dukker op, sættes den i forvejen 
skrøbelige efterforsker Sofie Engell på prøve. 
Det står snart klart, at en seriemorder er på 
spil - han skal fanges, inden han slår til igen. 
En filmisk krimi med tempo.
1. bind i serien Blodengel.

Søren Sveistrup 
Kastanjemanden
I Københavnsområdet er en sadistisk kvinde 
på mordertogt med det ene bestialske mord 
efter det andet. Efterforsker-makkerparret 
Thulin og Hess er på sagen, men den 
skjulte morder lurer konstant i kulissen og 
lader sig ikke bare lokke frem uden videre. 
Efterforskerne arbejder på højtryk, og snart 
bliver det tydeligt, at landets socialminister er 
involveret.

Tess Gerritsen 
Hemmeligheden
Horrorfilm kan være voldsomme, men 
da et skamferet kvindelig dukker op i en 
lejlighed pyntet med gyserplakater, kommer 
virkeligheden alt for tæt på fiktionen. Kan 
makkerparret Rizzoli og Isles finde frem til 
gerningspersonen, og minder sagen ikke 
om en gammel forbrydelse? Tiden er imod 
efterforskerne, og sandsynligheden for at 
der snart vil ske endnu et spektakulært og 
ondskabsfuldt mord er stor.
12. bind i serien om Rizzoli og Isles.

Anna Bågstam 
Øjenvidnet
Efterforskeren Harriet Vesterberg har 
forladt Stockholm og er vendt tilbage til sin 
sydsvenske barndomsegn i håb om at starte 
på en frisk.
Dog varer det ikke længe, før en spektakulær 
mordsag lander på hendes bord. En kvinde 
findes brutalt myrdet med øjenlågene tapet 
åbne - en sag, der får den landlige idyl til at 
krakelere og kommer tættere på Harriets 
privatliv, end hun bryder sig om. En brutal bog 
med højt tempo og spænding til sidste side.
1. bind i Lerviken-serien.
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Stefan Ahnhem 
X måder at dø på 
Gud spiller ikke terninger - det gør en manisk 
seriemorder i Helsingborg til gengæld, når 
han udvælger sine ekstreme mordmetoder 
ud fra terningkast. Efterforskeren Fabian 
Risk må endnu engang på overarbejde, da 
en stribe mordsager dukker op - alle fra den 
terningkastendes hånd. Det er en eksplicit, 
blodig og grusomt spændende læseoplevelse 
med plot twists, lige når du tror, du har 
regnet det hele ud.
5. bind i serien om Fabian Risk.

Claus Mørkbak Højrup 
Mordet ved Tjernobyl
I 1986 er katastrofen på atomkraftværket 
i Tjernobyl ikke den eneste uhyggelige 
begivenhed. Kommissær Koso er på sporet af 
en modbydelig seriemorder, Kannibalen, som 
ikke har fået sit navn uden grund. Morderen 
er på fri fod og må standses, inden han slår 
til igen. I 2016 begås et nyt og makabert 
mord, der minder om Kannibalens værk. Er 
han vendt tilbage?
En bog om et historisk vendepunkt - absolut 
ikke for sarte sjæle.

Jean-Christophe Grangé 
Kaiken
En ritualmorder udser sig gravide kvinder og 
deres ufødte børn som sine ofre og slår dem 
ihjel på grusomste vis. På sagen kommer 
kriminalbetjenten Olivier Passan, som selv 
står i en personlig krise. For ham bliver det 
en kamp for både at afsløre den psykopatiske 
morder og beskytte sig selv og sin familie.

Ilaria Tuti 
Helvedesblomster
Den aldrende politikommissær Teresa 
Battaglia kæmper for karrieren i den 
mandsdominerede politiverden. Da hun bliver 
sendt til de smukke italienske alper for at 
opklare et grusomt mord, afdækker hun 
gamle hemmeligheder om både overgreb, 
personlige tragedier og fortidens traumer. 
Både for området plaget af forbrydelsen og 
hende selv. En krimi, man ikke lægger fra sig, 
før sidste side er læst.
1. del af Teresa Battaglia-serien.

Chris Carter 
Skrevet i blod
En kvindelig lommetyv stjæler ved et tilfælde 
en makaber bog, tilhørende en seriemorder. 
Her har han skrevet sine forbrydelser 
ned. Jagten går ind på morderen, og den 
rutinerede kriminalassistent Hunter får 
sin sag for med at stoppe forbryderen i 
Los Angeles’ uendelige betonjungle. Det er 
brutalt, voldsomt og uhyggeligt spændende. 
En krimi i den hårde ende af skalaen, hvor 
der ikke lægges fingre imellem.
11. bind i serien om Robert Hunter.

Lotte Petri og Hans Petter Hougen 
Specialisten
Noget så makabert som en kvindes torso 
findes i Fælledparken uden hoved og arme. 
Snart derefter findes endnu en myrdet 
kvinde, og da står det lysende klart for 
efterforskerduoen Jæger og Sejersen, at 
en seriemorder med hang til anatomi er på 
færde. Sporene peger mod Rigshospitalet, 
men hvordan fanger man en udspekuleret 
morder, som måske allerede forbereder sit 
næste gennemskærende mord? 
1. bind i serien Udyret.
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Inger Wolf 
Hævnen
I Sveriges Lapland har en mordbrand og 
kidnapning fundet sted i brandefterforskeren 
Klaras barndomsby. Sagen minder i 
uhyggelig grad om en lignende forbrydelse 
for 30 år siden, hvor Klara selv blev bortført. 
Er det fortiden, der er ved at indhente hende?
3. bind i serien Pyromanen.

Thomas Bagger 
Manden i tre dele
William Grandberg er netop trådt i karakter 
som drabschef i Esbjerg. Hans første sag 
indebærer et lig fundet på et sønderjysk 
voldanlæg - og liget har Grandbergs 
efternavn skåret i kødet. Snart vælter ligene 
ud af voldene, og spørgsmålet er, hvordan 
Grandberg-slægten er involveret? Og hvor 
meget et menneskeliv egentlig er værd? 
Den brutale sandhed afdækkes bid for bid.

Lars Gejl 
Atropos
I kølerummet på en sofistikeret københavnsk 
gourmetrestaurant gøres en gruopvækkende 
opdagelse. En kok er blevet slået ihjel og 
anrettet. Mordet får pilen til at pege på den 
russiske mafia, der opererer i “kødbranchen” 
- trafficking af unge kvinder. Kommissær 
Ernst Zangenbergs og efterforskeren 
Christian Zorn sættes til at optrævle sagen 
i et mandsdomineret miljø, hvor liv er 
forsvindende lidt værd.
1. bind i serien om Ernst Zangenberg og 
Christian Zorn.

Dennis Jürgensen 
Bloddue
I det nordtyske sker en række mord på ældre 
tyske borgere. Disse uhyggelige sager får sat 
det noget umage par, tyske Hauptkommisar 
Lehmann og den danske kriminalbetjent 
Lykke Lehman, i sving med opklaringen. Er 
det mon fortidens uhyggelige stemmer fra 
STASI, der hvisker i krogene? Og hvilke lig har 
de to betjente i lasten?
2. bind i serien om Teit & Lehmann.

Malene Klein 
Ved Babylons floder
En tidligere ansat ved Politiets 
Efterretningstjeneste findes myrdet i det 
nordøstlige USA, opstillet som Edward 
Munchs berømte maleri Skriget. Den 
danske politiassistent Maya Winther sendes 
sammen med sit hold afsted for at opklare 
mordet sammen, men besøget i staterne 
tager hurtigt en drejning til det værre. En 
seriemorder er løs og kører efterforskerne 
rundt i manegen.
En gennemresearchet og gribende 
læseoplevelse.
1. bind i serien om Maya Winther.

Sanne Louise Wind-Hansen 
H. C. Andersen-morderen
En formodet seriemorder er på spil i Odense. 
En pige, opstillet som Den lille pige med 
svovlstikkerne er fundet myrdet, og det 
ufatteligt uhyggelige fund skræmmer både 
politi og indbyggere i byen. Politiassistent 
Tom Kross sættes på sagen, og snart 
involveres også krisepsykolog Dina Beck, 
som desværre har et indgående kendskab til 
ondskabsfulde forbrydelser som denne.
1. bind i serien om Kross og Beck.
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Richard Osman 
Manden der døde to gange
Hver torsdag mødes de fire pensionerede 
venner Elizabeth, Joyce, Ibrahim og Ron for 
at grave sig ned i passionen for uopklarede 
mordgåder. I denne anden del af serien om 
Torsdagsklubben er de på sporet af både 
forsvundne diamanter og mafia-typer, men 
hurtigt tager sagen en drejning og udvikler 
sig til en regulær mordsag.
En hyggelig og humoristisk krimi med hjertet 
på rette sted.
2. bind i serien med Torsdagsklubben.
 
Robert Galbraith 
Det blæksorte hjerte
Den lidt aparte detektiv Cormoran Strike og 
hans makker Robin Ellacott er på jagt efter 
en drabsmand, der har stukket skaberen 
af en kulttegnefilm til døde. Ellacott og 
Strike trækkes hurtigt ind et net af løgne og 
digitale underverdener. Her indbydes du til 
en moppedreng af et langt og stemningsfyldt 
mysterie med en historie, der forgrener sig og 
griber læseren ved struben. Robert Galbraith 
er i øvrigt pseudonym for J.K. Rowling.
6. bind i serien med Cormoran Strike og 
Robin Ellacott. 

Lucinda Riley 
Mord på kostskolen
Er der mon tale om et uheld eller en 
forbrydelse, da en elev på den prestigefyldte 
kostskole Skt. Stephens findes død? 
Kostskolen byder på mange og mørke 
hemmeligheder, og detektiven Jazz 
Hunter sætter sig for at afklare skolens 
hemmeligheder. Måske bliver der endda 
plads til lidt romantik.
For krimilæsere, der kan håndtere lige dele 
mordmysterie og (u)hyggelige engelske 
familiehemmeligheder.
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Ann Cleeves 
Hejrens skrig
I det sydvestlige Englands idylliske 
omgivelser finder en række uhyggelige 
mord sted. Lokalbefolkningen skræmmes 
fra vid og sans, men heldigvis sættes den 
snarrådige vicekriminalkommissær Matthew 
Venn på sagen. Han skal dog snart se sin 
egen fortid i øjnene. En atmosfærefyldt krimi 
i charmerende omgivelser. Og en historie i et 
tempo, hvor alle kan være med.
2. bind i North Devon-serien.

Elly Griffiths 
Ekspert i mord
En konsulent i mord, der har hjulpet en kendt 
krimiforfatter med forfatterskabet, dør af et 
hjertetilfælde - eller er der rent faktisk tale 
om mord? Da forfatteren så kort tid efter 
bliver dræbt, tyder alt på en forbindelse 
mellem de to forbrydelser.
Den garvede vicekriminalkommissær 
Harbinder Kaur tilkaldes for at opklare 
mysteriet. For læsere, der ikke har brug for 
voldsomheder, men til gengæld et rigtig godt 
mysterie.
2. bind i serien om Harbinder Kaur.

Anders de la Motte 
Døden går til fremvisning
Politikommissær Peter Vinston er egentlig 
bare på sommerferie i det smukke Østerlen 
i det sydøstlige Skåne. Men mens han 
ferierer, findes en ejendomsmægler myrdet, 
og lettere ufrivilligt indblandes Vinston i 
efterforskningen. Hvem er forbryderen - og 
hvorfor forsøger fremmede kræfter at lukke 
hans efterforskning? 
En puslespilskrimi af høj karat.
1. bind i Mordene på Østerlen.
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Anna Grue 
Nøglen til mord
Anne-Maj er efterlønner og amatørdetektiv. 
På tragisk vis finder hun sin eksmand død - 
tilsyneladende et selvmord. I hans nu tomme 
lejlighed overrasker hun kort tid efter et 
elskende par i sengen, og da der dukker et 
lig op i nærheden, begynder Anne-Maj at 
stykke brikkerne sammen. Er der mon en 
sammenhæng mellem disse hændelser? Og 
hvordan får Anne-Maj dem stoppet?
3. bind i serien om Anne-Maj Mortensen.

Louise Penny 
Mord på Manoir Bellechasse
Kriminalkommissær Armand Gamache 
nyder en velfortjent ferie med sin kone 
på det overdådige Manoir Bellechasse i 
de canadiske bjerge. Den velhavende og 
brogede Finley-familie er også på stedet til en 
mindehøjtidelighed, og der går ikke lang tid, 
før et Finley-familiemedlem myrdes under 
mystiske omstændigheder. Familien har 
mange hemmeligheder, og hotellet vrimler 
med mulige mistænkte. 
Ferien er slut - Gamache er på sagen.
4. bind i serien om Three Pines.

Jacqueline Winspear 
Den hvide fjers orden
I mellemkrigstidens London er Maise Dobbs 
ved at få sig etableret som efterforsker. Da en 
rigmandsdatter forsvinder, kommer Dobbs på 
sagen. En ligefrem sag, indtil tre af datterens 
veninder findes døde. Forsvindingen, 
mordsagerne og krigens efterveer sætter 
sine spor, men det er måske også her, 
svarene på mysterierne skal findes.
Historiens vingesus og en regulær 
spændingsbog er hvad der er i vente i denne 
detektivroman.
2. bind i serien om Maise Dobbs. 

Håkan Nesser 
Skak under vulkanen
En forfatter forsvinder under mystiske 
omstændigheder, og et manuskript, der 
måske førte til forbrydelsen, dukker op. Da 
vicekriminalkommissær Gunnar Barbarotti 
og hans trofaste kæreste/kompagnon 
kommer i besiddelse af manuskriptet, går 
jagten ind på at optrevle mystikken, samtidigt 
med at flere forfattere fordufter.
Her er ikke action og bestialiteter, men et 
humoristisk og intelligent gådespil.
7. bind i Barbarotti-serien.

Helen Cox 
Liget i boghandlen
Kitt Harley - te-drikkende bibliotekar-detektiv 
- og hendes makker Evie har travlt med både 
at forsvare en suspenderet kriminalassistent 
og opklare, hvordan en række værdifulde 
bøger på mystisk vis er forsvundet - og ikke 
mindst at opklare en mordsag.
En rigtig engelsk hyggekrimi. 
2. bind i Kitt Hartley-serien.

Jessica Fellowes 
Mitfordskandalen
Året er 1928. Hos rigmanden Bryan Guinness 
bliver en tjenestepige myrdet - eller er det blot 
et uheld? Med livets skrøbelighed in mente 
beslutter dandyen sig for at fri til Diana - en af 
Mitford-søstrene - og de tager på tur gennem 
Europa, sammen med selskabsdamen Louisa 
Cannon. Men da endnu et lig dukker op, 
hvirvles de elskende par og selskabsdamen 
ind i et net af intriger og mordmysterie. Og alt 
imens står Europa på tærsklen til en mørk tid.
Lige dele godt mysterie og smukt detaljeret 
tidsbillede. 
3. selvstændige bind i serien 
Mitfordmordene.
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Rosemary Shrager
Mord på menuen
Tv-kokken Prudence Bulstrode har trukket 
sig lidt tilbage fra karrieren, og otiummet 
skal nydes i det engelske Cotswolds. 
Det søde seniorliv får dog snart en bitter 
smag, da en anden tv-kendis findes død 
ved et nærliggende gods. Er der tale om 
et uskyldigt dødsfald, eller er der ugler i 
mosen? Prudence og hendes niece skal snart 
finde ud af sandheden om godsets fortid og 
uhyggelige nutid.
Et mordmysterie med saft og kraft og 
selvfølgelig også lækker mad.

Michel Bussi 
Den forkerte mor
En treårig dreng fortæller skolepsykologen 
Vasile, at hans mor ikke er hans rigtige 
mor. Vasile tror på barnets fortælling og går 
til politiet, men møder ikke ligefrem den 
hjælp, han havde håbet på. Hvorfor fortæller 
drengen, som han gør? Og hvad har en 
mordsag med sagen at gøre? En intelligent 
krimi, der kører rundt i manegen med både 
læser og hovedpersoner. 

Lucy Foley 
Jagtselskabet
En gruppe gamle venner fejrer nytår på et 
gods i det storslåede skotske højland. 
Men som dagene går, bliver der åbnet mere 
og mere for fortidens undertrykte følelser 
og hemmeligheder. Da en af gruppens 
medlemmer findes død, bliver det for alvor 
en spændt situation - for morderen er stadig 
på godset.
En rigtig whodunnit-krimi for dem, der gerne 
vil løse mysterier. 

Christoffer Holst 
Skønne, grønne forårsvinde
Foråret er kommet til den stockholmske 
skærgårdsø Bullholmen, hvor 
kriminalreporter Cilla Storm har lånt sin 
stuga ud til en gammel ven.
På selvsamme ø befinder sig også 
madbloggeren Julia, og hun bliver vidne til 
noget slemt – noget, som måske viser sig 
at have forbindelse til et gammelt og uløst 
mord. 
Her er både hyggeligt drama og regulær 
krimi.
4. bind i Cilla Storm-serien.

Nita Prose 
Stuepigen
Moly Gray er en helt særlig ung dame. For 
eksempel forstår hun ikke rigtig andre 
mennesker, hun er socialt akavet, og så 
knuselsker hun sit rengøringsjob på et 
fornemt hotel. Her har hun 100% kontrol, 
men da hun finder en myrdet rigmand på et 
af hotellets værelser, står hun pludselig som 
hovedmistænkt. Hvordan får Molly klaret 
sig ud af mistanken og ikke mindst opklaret 
mordet?
En hyggelig mordgåde med en ufatteligt 
sympatisk hovedperson.
 
Torben Munksgaard 
Damevennens død
Pensionisten Walther Traum læser en dag sin 
egen dødsannonce i avisen. Hans dødsdag 
er sat til at være 10 dage ude i fremtiden. Da 
andre beboere på plejehjemmet dør under 
sære omstændigheder, må han på sagen 
for at opklare mysteriet. Hænger det hele 
sammen med fortidens hændelser?
Et velskrevet puslespil af en mordgåde.
3. bind i Traum-serien.
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