OVERSETE

KRIMIPERLER

KORTE SERIER

Erhard-trilogien
Eremitten (2014)
De savnede (2016)
De tre paver (2019)

Af Thomas Rydahl
Stemningsfulde og prisbelønnede danske krimier.
Erhard Jørgensen forlod for mange år siden kone og
børn hjemme i Danmark. Siden har han hutlet og hustlet sig igennem på øen Fuerteventura, den fattigere
slægtning til Grand Canaria og Lanzarote. Gennem sit
arbejde som taxachauffør og lejlighedsvis klaverstemmer får den melankolske antihelt indblik i, hvad øens
beboere foretager sig, når ferieøens neonlys slukkes.

Hulda Hermansdottir-serien
Baztán-trilogien

Den usynlige vogter (2015)
De glemte børn (2015)
Offergaven (2016)
Af Dolores Redondo

Anerkendt trilogi fra det naturskønne og traditionsrige
Baskerlandet i Nordspanien. Politikommissær Amaia
Salaza er barnefødt i området men har ikke lutter idylliske minder fra sin tid der. I mange år har hun bevidst
holdt sig væk, men en mordsag fører hende tilbage
til egnen og dens dybe folketro og traumatiske familieforviklinger.

Krimiserien med William Hammer
Den femte mand (2016)
Prædikeren (2017)
Den blinde skare (2018)
Anathema (2021)
Af Jógvan Isaksen

William Hammer er efterforskeren i denne krimiserie, hvor der er fuld
fart på plottet og masser af færøsk lokalkolorit. Hammer blev forflyttet
fra danske PET til de forblæste øer i Nordatlanten efter en voldsepisode. Nu står han i spidsen for en specialenhed af lettere utilpassede
opdagere. Her forsøger de at begå sig i deres noget indspiste og
stærkt religiøse lokalsamfund, mens de opklarer sager med tråde til
såvel fortiden som det store udland.

Mørket (2021)
Øen (2021)

Af Ragnar Jónasson
Ny trilogi af islandske kvalitetskrimier, hvor foreløbig
de første to er kommet på dansk. Politikommissær
Hulda Hermansdottir nærmer sig pensionen med hastige skridt. Mange år i en mandsdomineret verden har
givet hende et par rystelser men også hår på brystet
og ben i næsen. Nu udnytter hun tiden til at få slået
sløjfe på et par sager, der aldrig blev tilfredsstillende
opklaret.

HISTORISKE KRIMIER
1793

Af Niklas Nat och Dag
(2019)

En North Devon-krimi
Døden på stranden (2019)
Af Ann Cleeves

Klassisk engelsk krimi hvor naturbeskrivelser,
mågeskrig og ikke mindst et skudsikkert plot fylder mere end splat og tortur. Politimanden Matthew Venn overtager en sag om et uidentificeret
lig på en strand. Eneste kendetegn er en tatovering af en albatros.

Stedet for denne stemningsfulde krimi er et Stockholm
på randen af kaos og socialt oprør, året er – som titlen antyder - 1793. Da et lemlæstet lig fiskes op af
en sø på Södermalm må en tuberkuløs sagfører og
en fordrukken krigsinvalid på jagt efter sandheden i
samfundets højeste cirkler og laveste lag. En smukt
skrevet krimi, der giver sig tid til at beskrive personer
og opklaringsarbejdet, så man næsten kan smage og
lugte det selv.

At koge bjørn
Af Mikael Niemi
(2018)

Niemi er en gudsbenådet fortæller med et helt særligt
blik for sin nordsvenske hjemegn. I denne historiske
krimi tager han udgangspunkt i en af egnens definerende skikkelser fra attenhundredetallet, nemlig dunderprædikanten Læstadius. Krimiplottet er en klassisk
og velturneret mordgåde. I tilgift får vi indblik i de imponerende landskaber, den nordsvenske folkesjæl, både
i den skandinaviske og samiske version, og tidens
religiøse rørelser.

Før sidste akt
Af Lasse Holm
(2021)

Snørklet historisk krimi med guldalderens København
som bagtæppe. Den feterede unge skuespillerinde
Johanne Pätges (senere kendt som Johanne Heiberg) træder ind i rollen som detektiv, da hendes ven
og velgører myrdes. Opklaringen snor sig ad mange
overraskende stier gennem et København mærket af
bombardement og bankerot, men også optændt af politisk og kulturel nytænkning.

Mordet på en havfrue

Af Thomas Rydahl og A. J. Kazinski
(2019)

En sag for Marko Kurismaa
Toget til Tallinn (2019)
Sneen under sneen (2020)

Af Arno Saar (synonym for Alessandro Perissinotto)
Krimier med politiske undertoner tilsat noget så sjældent som estisk lokalkolorit, set med italienske briller.
I første bind skal politikommissær Marko Kurismaa
opklare en speget sag om en forgiftet russer i toget
til Tallinn. Sporene er få, men de der er, trækker tråde
tilbage til den russiske okkupation og Kurismaas egen
familiefortid.

To af vores mest populære krimiforfattere skejer ud i
denne kontrafaktisk historiske ’hvad nu hvis-skrøne’.
Året er 1834, det ene år der på mystisk vis mangler i
eventyrklenodiet HC Andersens ellers komplette dagbogsrække. Den kejtede unge digter finder sig i denne
version af virkeligheden pludselig anklaget for mordet
på skøgen Anna. Sammen med Annas søster Molly
har han tre dage til at bevise sin uskyld og opklare
mordet, der trækker tråde til samfundets højeste lag.

Den tavse dreng

Den vilde

(2018)

(2021)

Fortiden står lyslevende i denne velskrevne historiske
krimi, der finder sted under den franske revolution. En
lille dreng, Charles, overværer drabet på sin mor. Den
traumatiske oplevelse berøver ham talens brug, men
sætter også gang i et kompliceret diplomatisk spil ledet af den tandpineplagede advokat Savill, der for år
tilbage var gift med Charles’ mor.

Whodunnit-krimi om en række mord i forbindelse med
folkemødet på Bornholm. Et nyt krimipar, Stina Funk,
som netop er hjemvendt til øen, og den stoute Jens
Kjøller, der har sin helt egen stil, skal opklare drabene,
som rigtig mange lokale kunne have begået.

Af Andrew Taylor

Af Kirsten Sonne

Vintermørke

Af Birgithe Stender-Jensen
(2019)

En grum fortælling med masser af lokalkoIorit. I 2010
blev Bornholm lammet af en voldsom snestorm. Mens
elementerne raser, har Camilla Ambrosen fra det lokale politi ukarakteristisk travlt: Et barn findes dræbt,
et hus sættes i brand og et selvmord er ikke helt, hvad
det giver sig ud for.

Sorte åkander
Af Michel Bussi
(2018)

HYGGEKRIMIER
Mrs. Westaway er død
Af Ruth Ware
(2019)

Den klassiske herregårdskrimi i moderne klæder. Den
unge kvinde Hal er lost og alene siden sin elskede
mors død. Hun fører en stille tilværelse som håndlæser og tarot-spåerske på havnen i Brighton, men
enderne når ikke sammen. Da et brev fra en advokat
om en pæn lille arv går forkert, er fristelsen mere end
hun kan modstå.

Kultiveret, meget fransk og en anelse fortænkt på den
gode måde. Sådan kan man beskrive denne krimi,
der - af alle steder - foregår i Monets hjemby, Giverny.
En mand findes druknet, dolket og har til overflod fået
hovedet knust. Metoden trækker tråde til en gammel
uopklaret sag. Et postkort i hans lomme trækker i en
helt tredje vej. Kriminalkommissær Laurenc Sérénac
og hans assistent Sylvio forsøger at redde trådene ud
og ikke lade amorinerne komme i vejen for efterforskningen.

Stephanie Mailers forsvinden
Af Joël Dicker
(2019)

Stemningsfuld og velskrevet krimi fra den amerikanske
østkyst. For tyve år siden blev den lokale borgmester
og hans familie myrdet. En koncentreret politiindsats af
de unge politimænd Derek og Jesse førte til opklaring.
Eller gjorde den? Tyve år senere stiller en ung journalist spørgsmålstegn om sagen nu også blev lukket så
pænt som man troede. Problemet er bare, at hun når
at forsvinde, inden hun får fremlagt sin teori.

MORD I NORDEN
87 sekunder

Af Lone Theils
(2017)

Kort og klar krimi om fundet af et kvindelig i Christianshavns Kanal. Kvinden havde et usædvanligt brændsår
og mikroskopiske spor efter et nålestik. Et opkald til en
veninde antydede, at hun måske følte sig forfulgt. Med
udgangspunkt i disse spor, følger vi opklaringsarbejdet
tæt. Bogen er det vellykkede resultat af et projekt, hvor
forfatter Lone Theils researchede for åben podcastmikrofon.

En helt normal familie

Kulde

Sommermørke

(2019)

(2015)

(2018)

Fortælling i tre spor om en helt normal og ganske
resursestærk familie. Far er præst, mor er advokat
og datteren Stella lever et - tilsyneladende - normalt
teenageliv, indtil hun anklages folr drab og alt vendes
på hovedet. Herefter hopper vi efter tur ind i hovedet
på familiens tre medlemmer: De to forældre der på
hver sin måde kæmper for datterens frifindelse og ikke
mindst datteren selv.

Helt igennem isnende, islandsk krimi med gotiske
undertoner. Historien forløber i to tidsspor: Tilbage i
’70erne følger vi den klaustrofobiske hverdag på opdragelsesanstalten Krokur, hvor ikke alt er som det
skal være. I nutidens Reykjavik overtager politimanden Odin Hafsteinsson sagen om nogle drenge der
for år tilbage forsvandt på en nu nedlagt og omstridt
opdragelsesanstalt. Han distraheres dog af bekymring
for sin datter, der har mistet sin mor, Odins exkone.

De norrlandske skove sitrer af hemmeligheder, fortrængte konflikter og uforløst sorg, alt imens myggene
sværmer, og midnatssolen aldrig går ned. Her leder
Lelle på tredje år efter sin datter Lina, der forsvandt
sporløst fra et busstoppested. I mellemtiden har politiet
givet op, hans ægteskab er gået i opløsning, hans job
røget. Men han kan ikke slippe tanken om, at hun må
være derude et sted mellem graner, ødegårde og lyssky eneboertyper.

Offermosen

Tredive dages mørke

(2018)

(2020)

Atmosfærefyldt og meget nordisk krimi om et ganske
særligt sted. Mossmarken mellem Dalsand og Värmland i Sverige var engang scene for menneskeofringer,
og der hænger stadig en særlig stemning over de krogede fyrretræer og mosekonebryggen. Her giver den
unge biolog Nathalie sig i kast med en række feltforsøg, som dog afbrydes da et nyere lig dukker op af
den sorte muld.

Dansk krimi med en twist. Hannah er forfatter. Anerkendelsen er kommet til hende, men den økonomiske
succes er udeblevet. Nu synes ordene også at være
tørret ind. Efter en uheldig episode på årets bogmesse
ender hun i et lejet hus på Island med et væddemål
i bagagen: For enhver idiot må da kunne skrive en
bestsellerkrimi på en måned, ikke? Snart overhaler
virkeligheden fiktionen.

Af Mattias Edvardsson

Af Yrsa Sigurðardóttir

Af Susanne Jansson

Af Stina Jackson

Af Jenny Lund Madsen

MORD I EUROPA
Exit
Hukommelsestab
Af Federico Axat
(2020)

Hæsblæsende psykologisk krimi om en mands værste
mareridt. John Brenners liv er lidt noget lort. Han drikker i perioder for meget og ser ikke sin datter. En morgen vågner han på stuegulvet, tømmermændsramt og
med hukommelstab. Ved siden af ligger en død kvinde
og en pistol. Uden for finder han en overvågningsvogn.
Da han vender tilbage til huset, er liget væk. Hvad er
der sket, hvem kan han stole på, og hvad viser overvågningsbillederne?

Af Belinda Bauer
(2021)

Eftertænksom, men også humoristisk krimi om
75-årige Felix Pink der er frivillig i en organisation, der
hjælper folk til en værdig afslutning på livet. Ikke med
selve selvmordet men i den svære tid op til. Noget går
dog galt, den forkerte person dør, og Felix kommer i
politiets søgelys.

Knæk

Kridtmanden

(2019)

(2018)

En bil bryder ned på motorvejen og den kvindelige
chauffør går efter hjælp. Tilbage i bilen sidder hendes
tre børn med den elleveårige Jack som ansvarlig storebror. Tre år senere er Jack stadig ansvarlig for sine
søstre. Moren vendte aldrig tilbage. Under et indbrud
finder Jack spor af, hvor hun kan være blevet af og den
socialrealistiske historie går i fuldt krimi-mode.

Intens engelsk krimi, hvor fokus ligger på de involverede og ikke på opklaringsarbejdet. Eddie er som barn
med i en gruppe drenge, der fjoller rundt i en søvnig
engelsk landsby. Blandt andet udfører de en slags
uskyldig, indforstået graffiti, hvor de tegner kridtmænd
på pladser og fortove, hver med sin farve. Pludselig
dukker en ukendt farve op. Tredive år senere modtager Eddie en konvolut med en kridtmand i posten. Det
samme gør hans gamle venner.

Af Belinda Bauer

Af C. J. Tudor

Pigen på flyet
Af Michel Bussi
(2017)

Et fly styrter ned ved den fransk/schweiziske grænse.
Samtlige ombordværende bliver dræbt. Undtagen en
lille tre måneder gammel pige der på mirakuløs vis
overlever. Men hvem er hun? For der var to små piger
om bord på det skæbnesvangre fly ... Atten år senere
er de to familier stadig dybt involveret i spørgsmålet
om, hvem der har ret til pigen. Den desillusionerede
privatdetektiv Grand-Duc er på nippet til at give op,
da noget springer ham i øjnene og vender sagen på
hovedet.

Terra Alta

Af Javier Cervas
(2021)

Hvad vinbjerget gemte

Ambitiøs krimi sat i et lidt anderledes miljø end det
velkendte skandinaviske. Et brutalt tredobbelt mord ryster det ellers fredelige catalanske lokalsamfund Terra
Alta. Melchor Marín, lokal politimand med sjælelige lig
i lasten, bliver del af det team, der skal opklare sagen.
Terra Alta er såvel en roman om en forbrydelse som
fortællingen om Melchors proces med at finde hjem til
sig selv.

(2021)

De venstrehåndedes forening

Af Alessandro Perissinotto
Psykologisk drama fra det smukke, men barske norditalienske vinland. Skuespilleren Domenica besøger
sin døende far, den hårdtslående og fåmælte vinbonde
Bartolomeo, som han det meste af sit liv har forsøgt
at lægge afstand til. Faderen ligger på sit yderste og
rabler løs om en gammel sag, hvor en pige blev dræbt
og sagen aldrig opklaret. Domenica beslutter at blive i
området og optrevler langsomt både sin egen families
og egnens barske hemmeligheder.

Af Håkan Nesser
(2018)

Velskrevet, finurlig og ganske særlig krimi. Historien
tager sin begyndelse i den hollandske provins en gang
i 1950’erne, hvor en skolelærerinde forsøger at kurere
venstrehåndethed ved at udstyre de formastelige med
en ildelugtende boksehandskelignende anordning på
venstre hånd. Så kan de lære det. Oplevelsen danner
et bånd mellem to små drenge og sætter gang i en
begivenhedskæde, der strækker sig over 60 år og tre
tidsperioder.
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