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Danske
Adler-Olsen, Jussi: Natrium Chlorid
Politiken, 2021. - 460 sider.
Afdeling Q får næsen ned i en bestialsk 
sag, hvor der muligvis er en spekta-
kulær seriemorder på spil! Samtidig 
dukker der noget op fra fortiden, som 
kaster skygger over Carl.  
Afdeling Q, 9. bog.

Albinus, Iben: Damaskus
Politiken, 2021. - 495 sider.
Spændingsroman om Sigrid, der udsta-
tioneres i Damaskus for en Skandina-
visk telegigant, der ønsker at sprede 
demokrati og oplysning via internet. 
Men uofficielt arbejder hun for efter-
retningstjenesten. 

Amsinck, Heidi: Mit 
navn er Jensen
Gutkind, 2022. 
- 394 sider.
Journalisten Jensen 
vender tilbage til Kø-
benhavn efter adskil-
lige år i London. 

En tidlig morgen på vej til arbejde, 
finder hun liget af en knivstukket ung 
mand i en snedrive.
Solid og spændende krimi der vil 
tilfredsstille de mange læsere af 
nordiske krimier.

Bagger, Thomas: Manden i tre dele 
Politiken, 2021. - 379 sider.
En ældre mand findes død ved Smøl 
Vold i Sønderjylland. Men hvordan er 
han kommer derhen, og hvorfor har 
nogen skåret navnet Grandberg i den 
afdødes krop? Da voldanlægget viser 
sig at indeholde en frygtelig hemmelig-
hed, tilkaldes specialagenterne Lucas 
Stage og David Flugt for at hjælpe med 

efterforskningen. Til alle, der holder af 
barske krimier.

Blædel, Sara: Opløst
Politiken, 2021. 
- 329 sider.
På Fyn forsvinder den 
ene person efter den 
anden sporløst. Først 
ser politiet tiden an, 
men så går sagens 

alvor op for dem, og det hele eskalerer. 
For læsere af hæsblæsende og spæn-
dende danske krimier.

Bødker, Benni: Occidentens stjerne
Gyldendal, 2021. - 341 sider.
Spændingsroman om en engelsk antik-
vitetshandler, der i 1905 modvilligt må 
drage til Paris. Her møder han mystiske 
begivenheder og skumle ritualer, og 
hans tid i Paris får jorden til at vakle 
under hans eksistens. For læsere af 
historiske spændingsromaner.

Christiansen, Jesper Nicolaj: Jeg 
fryser om dine hænder
Copenhagen Storytellers, 2021. 
- 292 sider.
Spændingsroman om veteranen 
Rasmus, der midt i sit selvdestruktive 
liv med alkohol, stoffer og kvinder 
må finde tilbage til sine rødder. Han 
bidrager ufrivilligt til at skulle opklare 
justitsministerens datters mystiske for-
svinden. For læsere af barsk spænding.

Dahl, Holger: Ming Sel-
skabet
Grønningen 1, 2021. - 
359 sider.
En ung dansker arbej-
der i Kina og bliver 
trukket ind i en mystisk 
verden med en hemme-
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lig loge og et myteomspundet maleri. 
For læsere, der holder af gådefuld 
spænding eller interesserer sig for 
kinesisk kultur og historie.

Faber, Kim: Kvæler
Politiken, 2021. 
- 409 sider.
En række kvinder bliver 
fundet kvalt i Køben-
havn. Det udvikler sig 
rigtig grimt og kommer 
faretruende tæt på 

politifolkene Martin Juncker og Signe 
Kristiansen privat. Et sikkert hit til alle 
læsere af realistiske danske krimier med 
et plot og et flow, der holder hele vejen.
Krimiserien med Martin Juncker og 
Signe Kristiansen, 3. bog.

Fredensborg, Eva Maria: Hyrden
People’s, 2021. - 354 sider.
Fremragende og spændende krimi om 
profileringseksperterne Bjørn og Nadia, 
som denne gang kommer på en svær 
opgave, da en mand bliver fundet mal-
trakteret, men i live. Hvem står bag det 
bestialske overfald?
Akademiet, 3. bog.

Gammelgaard Madsen, Inger: 
Veganeren
Farfalla, 2021. - 405 sider.
På Store Torv i Aarhus findes de 
blodige lig af tre dyreaktivister, under 
det, som skulle have været en fredelig 
demonstration for dyrevelfærd. Politi-
kommissær Roland Benito får sammen 
med sit team til opgave at efterforske 
sagen. Guf for læsere af danske krimier  
Krimiserien med Roland Benito og Anne 
Larsen, 14. Bog.

Groth, Steffen: Clearmind
Byens, 2021. - 427 sider.
Uhyggelig spændingsroman om et 
mystisk lægemiddelfirma, hvis udvik-
lingsdirektør pludselig findes myrdet. 
For læsere af intelligente spændings-
romaner.

Grue, Anna: Døden i kurbadet
Lindhardt og Ringhof, 2021. - 410 sider.
Anne-Maj er på rekreation på et kur-
bad, da en af de andre gæster findes 
dræbt. Med vanlig ildhu assisterer hun 
politiet med opklaringsarbejdet, og må-
ske er hun den snedigste? For læsere 
af hyggekrimier.
Anne-Maj Mortensen-serien, 2. bog.

Hesseldahl, Morten: 
Mørket under isen
Modtryk, 2021. 
- 333 sider.
Politisk thriller, hvor en 
elitesoldat konfronterer 
fortidsspøgelser fra sin 
barndom og ungdom i 

Grønland, og måske må agere under-
cover i et forandret barndomsland, som 
oplever storpolitiske, sociale, kulturelle 
og klimapolitiske spændinger. 

Holm, Lasse: Før sidste 
akt
Politiken, 2021. 
- 419 sider.
Johan Gebhard Harboe 
findes myrdet en kold 
nat i 1800-tallets 
København. Politiet 

tror, at det er selvmord, men er det nu 
også det? Nattevægteren Jern-Hansen, 
dramatikeren Johan Ludvig Heiberg og 
skuespillerinden Johanne Luise Pätges 
hvirvles alle ind i mysteriet. 
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Holm, Line: Lovløs
Politiken, 2022. 
- 461 sider.
Et 70 år gammelt ske-
let dukker op og sagen 
ender hos historikeren 
Maria Just. Samtidig 
bliver drabschefen fra 

Københavns Politi brutalt kørt ned og 
de to sager krydser hinanden. For læ-
sere af spændende aktuelle krimier.
Krimiserien med Maria Just, 2. bog.

Hundebøll, Betina: Ole Lukøjes bror - 
sover aldrig
Mikro, 2021. - 416 sider.
Dansk krimi med tvillingerne Nana og 
Lulu som hovedpersoner. En eller flere 
seriemordere er løs, og Nana kommer 
med i opklaringsarbejdet mod sin vilje. 
En krimi med fart over feltet, der vil 
tiltrække læsere med hang til barske 
og uhyggelige krimier.

Husted, Cecilie: Mord i Valby
Byens, 2021. - 301 sider.
Den unge nybagte forstadsmor Cecilie 
bliver en nat vidne til et brutalt og af-
stumpet mord og forsøger på egen hånd 
at opklare mordmysteriet. 

Jensen, Jens Henrik: 
Gladiator
Politiken, 2021. 
- 501 sider.
5. del i serien om den 
tidligere jægersoldat 
Niels Oxen, byder også 
denne gang på hæsblæ-

sende spænding. Denne gang skal Oxen 
og Margrethe Franck opklare en række 
mord på krigsveteraner - en opgave, 
der skal vise sig at blive dødsensfarlig. 
Både gamle og nye fans af serien vil 
elske denne velskrevne spændingsbog.

Jensen, Martin: Fangst
Klim, 2021. - 259 sider.
Laust Palk er pensioneret agent. Men 
en speciel sag river den gamle ræv til-
bage i manegen. En ægte spændings-
roman med træk fra spiongenren, denne 
gang i en dansk setting.

Jürgensen, Dennis: Mand uden ansigt 
Politiken, 2021. - 327 sider.
Da en lærer og en elev finder et lig ude 
på vaden ved Vadehavet, bliver læreren 
slået ned og drengen kidnappet af en 
mand uden ansigt. 1. del af en krimise-
rie med det umage par Lykke Teit og 
Rudi Lehmann. 

Kjædegaard, Lars: 
Løgn i din hals
Gyldendal, 2021. 
- 266 sider.
Forskellige mennesker 
i Aarhus får telefonop-
kald om ulykker og død 
i den nærmeste familie, 

men det viser sig bare at være chikane. 
Eller er der noget om snakken? Stille 
og rolig krimi, hvor drabsefterfor-
skerne Anita Hvid og Thor Belling fra 
drabsafdelingen i København kommer 
kollegerne i Aarhus til undsætning. For 
læsere af danske krimier.
En Anita Hvid og Thor Belling-krimi, 
2. bog.

Krefeld, Michael Katz: Imperiet
Lindhardt og Ringhof, 2021. - 308 sider.
En rigmandsdatter bliver kidnappet og 
dræbt, og inden han ser sig om, er den 
private efterforsker Thomas Ravnsholdt 
involveret i et morads af anløben moral 
og trusler på livet. Spændende krimi 
fra øverste hylde, oplagt til alle krimi-
læsere.
Krimiserien med Ravn, 7. bog.
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Lauritzen, Ulrik: Flod
Brændpunkt, 2021. - 300 sider.
Fundet af en brutalt myrdet mand på 
en dansk vadehavsø åbner en efter-
forskning, som trækker indviklede 
tråde til 2. verdenskrig og til skumle 
begivenheder på øen. Begivenheder og 
hemmeligheder som øens befolkning 
helst ser forbliver glemte. 

Melander, Jakob: 
Jeg er Sarons rose
People’s, 2021. 
- 469 sider.
Et menneskeskelet 
med et grævlingehoved 
findes på Christiania. 
Dette mystiske drab 
bliver startskuddet for 

samarbejdet mellem den danske po-
litiassistent Christian Porsing og den 
tyske stjerneprofiler Sigga Freitag.

Nohr, Steffen: Trauma
Tellerup, 2021. 
- 407 sider.
Spændingsbog, hvor 
en yderst handle- og 
slagkraftig CIA-agent 
får hænderne mere 
end fulde, da han tager 
på en ekstremt farlig 

enmands-mission for at afsløre en 
magtfuld og mystisk sammensværgelse 
i Europa. Til læsere, der søger spæn-
ding med fuld knald på! 
En Mark Kohn-roman, 2. bog.

Nørbak, Britt: Instinkt
Byens, 2021. - 315 sider.
Barsk spændingsroman om juveltyven 
Julie, som modigt udfordrer hakke-
ordenen blandt de andre indsatte i et 
kvindefængsel. Samtidig forsøger en 
journalist at afsløre sandheden bag 

Julies overraskende skift til en krimi-
nel løbebane.

Plaetner, Pernille: 
Hundeungerne
Grønningen 1, 2021. 
- 349 sider.
Velskrevet og under-
holdende krimi om den 
midaldrende politi-
betjent Martha Munk, 
som bor i en lille, dansk 

provinsby, der pludselig hærges af en 
stribe mord. For læsere af rolige krimi-
nalromaner.
En Martha Munk krimi, 1. bog.

Remar, Morten: Skalpel
Superlux, 2021. 
- 266 sider.
Hvorfor forsvinder en 
række mennesker spor-
løst i Viborg og omegn? 
En journalist falder 
over noget, der kan 
være en fællesnævner 

for forsvindingerne, og pludselig lever 
han livet farligt. 
Fink, 2. bog.

Roholte, Dorte: Smertepunkter - en 
parcelhuskrimi
Brændpunkt, 2021. - 270 sider.
I Skovkvarteret står både parcel-
huse og haver knivskarpe, men bag 
facaderne er alting ikke så pænt. Én 
bliver skubbet ud over kanten, og der 
begynder at ske dødsfald - men hvem 
står bag? For dem, der gerne vil have 
ublodige krimier.

Schmidt, Palle: Blod ved daggry
Avanti, 2021. - 256 sider.
En tidligere rocker bliver fundet myr-
det. Hauge, der netop er blevet løsladt 
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fra fængslet, skal forsøge at finde 
frem til morderen, før en decideret krig 
bryder ud! Hårdkogt og effektiv krimi, 
af internationalt snit, med lige dele 
opklaring og action. Til de læsere, der 
bedst kan lide antihelte.
Krimiserien med Hauge, 3. bog.

Schmidt, Palle: Exit
Avanti, 2022. - 401 sider.
En lastbil fyldt med hash for millioner 
forsvinder, og Hauge bliver sat på sa-
gen. Men hvem kan han stole på? 
Krimiserien med Hauge, 4. bog.

Theils, Lone: 
Undergravet 
People’s, 2021. 
- 324 sider.
Politiefterforsker Signe 
Brask udstationeres i 
Thisted, hvor hun kom-
mer helt tæt på det lille 

lokalsamfunds dystre hemmeligheder. 
Hjemvendt, 2. bog.

Theils, Lone: De usynlige
Lindhardt og Ringhof, 2021. - 293 sider 
Fantastisk spændende krimi om Nora 
Sand, som denne gang bliver involveret 
i mordet på en topjurist. For læsere af 
kriminalromaner.
Krimiserien med Nora Sand, 5. bog.

Andre nordiske
Adolfsson, Maria: Mellem djævelen og 
havet (svensk) 
People’s, 2021. - 407 sider.
På en øgruppe i Nordatlanten bliver 
en række kvinder overfaldet og mis-
handlet, og samtidig forsvinder en 
hjemvendt verdensberømt sanger. 
Kriminalinspektør Karen Eiken Hornby 
og hendes kolleger gør, hvad de kan for 
at undgå flere overfald, men kan de nå 
det? For læsere af atmosfærefyldte og 
hyggelige krimier.
En Doggerland-krimi, 3. bog.

Ahnhem, Stefan: Det sidste søm 
(svensk) 
Lindhardt og Ringhof, 2022. - 415 sider. 
Da et makabert fund af to lig på bun-
den af Københavns Havn peger mod 
PET, bliver det, som skulle have været 
en ukompliceret sag for efterforsker 
Jan Hesk, forvandlet til et spin af ond-
skab, magtbegær og manipulation. Til 
læsere af voldsomme og hæsblæsende 
krimier.
Krimiserien med Fabian Risk, 6. bog.

Alsterdal, Tove: 
Stormfald (svensk)
Modtryk, 2021. 
- 365 sider.
Slog den kun 14-årige 
Olof virkelig en ung 
pige ihjel for mange 
år siden? Og hvem har 

nu dræbt hans far? Og hvorfor spreder 
ondskaben sig som ringe i vandet i den 
lille by i Nordsverige? Det bliver en 
opgave for politiet, og læsere af gode 
krimier med flere lag følger gerne 
arbejdet.
Ådalenserien, 1. bog.
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Bengtsdotter, Lina: 
Beatrice (svensk)
People’s, 2021. 
- 279 sider.
Da ni måneder gamle 
Beatrice forsvinder 
sporløst i Midtsverige, 
må Charlie hanke op i 

sig selv og drage mod en landsdel, som 
rummer mange traumer for hende selv. 
Til læsere af skandinaviske krimier.
Krimiserien med Charlie Lager, 3. bog.

Bjerre, Lisa: Det stille 
vidne (svensk)
Modtryk, 2022. 
- 377 sider.
Et brutalt drab i en for-
stad til Stockholm udlø-
ser en bandekrig, hvor et 
par politifolk med hver 
deres agenda forsøger 

at opklare de eskalerende forbrydelser 
i ghettomiljøet. Vidnet, en forskræmt 
teenager i en betændt loyalitetskonflikt, 
bliver omdrejningspunktet. 
Linje 17, 1. bog.

Börjlind, Cilla: Det kolde guld (svensk) 
Gyldendal, 2021. - 405 sider.
Et lig bliver fundet i sneen i det nordlige 
Sverige, og politibetjenten Olivia Rön-
ning får ansvaret for gruppen, der skal 
opklare mordet. Det bliver en vanskelig 
sag, der trækker tråde tilbage i tiden. 
Kan du lide svenske krimier, er denne 
helt sikkert noget for dig.
Krimiserien med Rönning og Stilton, 6. bog.

Börjlind, Cilla: Den barmhjertige 
samaritaner (svensk)
Gyldendal, 2022. - 359 sider 
December 2020. Vinteren og pandemien 
knuger Sverige i et jerngreb. Olivia er 
sporløst forsvundet og hendes gamle 

makker Tom Stilton bliver smittet med 
corona.
Krimiserien med Rönning og Stilton, 7. bog.

Carlsson, Christoffer: Forbandelsen - 
roman om en forbrydelse (svensk)
Gyldendal, 2021. - 474 sider.
Et mord, forklædt som en dødsbrand, 
chokerer en lille svensk by og skaber 
rystelser, der påvirker indbyggerne i 
mange år fremover. En velfortalt historie 
til dig, der kan lide gode personskildrin-
ger og ønsker krimier, der er lidt dybere.

Dahl, Arne: Tøbrud 
(svensk)
Modtryk, 2021. 
- 406 sider.
Arne Dahl er tilbage i 
absolut topform. Mak-
kerparret Sam Berger 
og Molly Bloms ven Dee 

har brug for hjælp til opklaringen af en 
vanskelig sag om nogle lig der dukker 
op i skærgården. En sag som kommer til 
at få stor betydning for dem alle. 
Krimiserien med Sam Berger, 5. bog.

De la Motte, Anders: Forårsoffer 
(svensk) 
Modtryk, 2021. - 484 sider.
Krimi om et rituallignende mord på en 
ung pige i nærheden af et gammelt slot 
i Skåne. En del år efter kommer der 
fornyet interesse i sagen, da der gøres 
et nyt fund.  
Skånekvartetten, 4. bog.

Edvardsson, Mattias: En familie-
tragedie  (svensk)
People’s, 2021. - 379 sider.
Et ægtepar findes myrdet i deres 
luksusvilla i Lund. Tre mennesker er til-
syneladende involveret, men hvad er der 
sket? Veldrejet domestic noir om relatio-
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ner, impulsive handlinger, retfærdighed 
og moral. For læsere af psykologiske 
romaner.

Egeland, Tom: Falken (norsk)
Turbine, 2021. - 499 sider.
Hæsblæsende thriller, hvor du som er 
til tempofyldt action og spænding minut 
for minut, følger terroristers kapring af 
en sporvogn i Oslo.

Engman, Pascal: Ildlandet (svensk)
People’s, 2021. - 476 sider.
Der begås indbrud i en eksklusiv urfor-
retning, flere fremstående erhvervsfolk 
kidnappes og i Sydamerika foregår en 
omfattende organhandel. Det går op for 
politiinspektør Vanessa Frank, at der er 
en sammenhæng. For dem, der elsker 
hårdkogt spænding.
Vanessa Frank-serien, 1. bog.

Ekman, Klas: De kompetente (svensk)
Modtryk, 2021. - 395 sider.
Fantastisk og fængslende thriller om 
parret, Anna og Johan, som har en af-
fære. De mødes en weekend med meget 
forskellige intentioner og weekenden 
afslutning bliver skæbnesvanger for 
dem begge. 

Engman, Pascal: 
Rottekongen (svensk) 
People’s, 2021. 
- 419 sider .
En ung kvinde findes 
død i sin lejlighed nær 
Stockholm. Morderen 
har efterladt en masse 

spor, og det virker som en indlysende 
sag for Vanessa Frank. Men er der no-
get, politiet overser? For dem, der er til 
spændingsromaner om mænds vold mod 
kvinder 
Vanessa Frank-serien, 2. bog.

Fossum, Karin: Bag dem 
synger døden (norsk)
Gyldendal, 2021. 
- 380 sider.
To unge findes dræbt 
med nogle ugers mel-
lemrum. Politiet i Oslo 
forsøger at finde ud 
af, om der er en sam-

menhæng. En roligt fremadskridende og 
klog psykologisk krimi for læsere, der 
vil forstå menneskelige mekanismer bag 
en forbrydelse og de tragiske tilfældig-
heder, der kan ødelægge alt.
Krimiserien med Konrad Sejer, 14. bog.

Fuglehaug, Randi: Faldesyge (norsk)
Grønningen 1, 2021. - 395 sider.
Under ekstremssportsugen i Voss styr-
ter en faldskærmsudspringer til jorden. 
Da det viser sig at hendes faldskærm er 
saboteret, starter lokaljournalisten Ag-
nes Tveit sin egen efterforskning. Første 
del af ny norsk krimiserie. Til læsere af 
skandinaviske krimier uden for mange 
grusomheder.
En Agnes Tveit krimi, 1. bog.

Grebe, Camilla: Alle 
lyver (svensk)
Lindhardt og Ringhof, 
2021. - 415 sider.
Fremragende og uhygge-
lig psykologisk krimi. En 
sammenbragt familie går 
i opløsning, da familiens 

teenagedatter, Yasmin, pludselig en dag 
forsvinder. Hvad er der sket? For læsere 
af psykologiske krimier.
5. del af ’Når isen brister’.

Grebe, Camilla: Ild og dybt vand (svensk)
Lindhardt og Ringhof, 2022. - 430 sider.
Da to anbragte børn forsvinder sporløst, 
kommer profileringsekspert Siri Berg-
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man på en særdeles ubehagelig sag, 
der involverer en familietragedie flere 
år tidligere. Til læsere af barske social-
realistiske krimier.
Krimiserien med Siri Bergman, 5. bog.

Horst, Jørn Lier: 
Sag 1569 (norsk)
Modtryk, 2021. 
- 341 sider.
Den norske politiefter-
forsker William Wisting 
modtager et brev, som 
gør, at han genåbner 

en gammel, glemt sag. Guf for dig, som 
læser skandinaviske krimier.
Krimiserien med William Wisting, 15. bog.

Horst, Jørn Lier: Slagside (norsk)
Modtryk, 2021. - 308 sider.
Da politikommissær Alexander Blix’ kol-
lega Sofia Kovic brutalt bliver henrettet, 
må Alexander og journalisten Emma 
Ramm finde frem til sandheden om dra-
bet. Hvad var det Kovic havde opdaget, 
og hvordan er Blix’ datter Iselin ind-
blandet. Hæsblæsende og spændende 
roman for alle krimilæsere.
Krimiserien med Emma Ramm og Ale-
xander Blix, 3. bog.

Jungstedt, Mari: 
Inden skyerne kommer 
(svensk)
People’s, 2021. 
- 288 sider.
Gribende og spændende 
krimi som foregår i 
Malaga. Vi følger krimi-
nalbetjenten, Hector 

Correa, som skal opklare mordet på en 
tilsyneladende almindelig familiefar. For 
læsere af ublodige kriminalromaner.
Malaga-serien, 1. bog.

Lagercrantz, David: Obscuritas (svensk)
Hr. Ferdinand, 2022. - 395 sider.
En fodbolddommer med afghanske 
rødder findes myrdet, og den unge 
politibetjent Micaela Vargas involveres i 
efterforskningen sammen med professor 
i psykologi, Hans Rekke. En betændt 
sag, der viser sig at have forbindelse til 
hemmelige CIA-aktiviteter og Taleban. 
En Rekke/Vargas krimi, 1. bog.

Lillegraven, Ruth: Alt er mit (norsk)
Grønningen 1, 2021. - 361 sider.
Spændende norsk thriller om hævn, 
svigt og politiske dagsordner. I centrum 
er ægteparret Haavard og Clara, der 
begge kommer tæt på en række vold-
somme begivenheder i Oslo. Til læsere 
af såvel spændingsbøger som gode 
romaner tilsat en familiehistorie.

Lindstein, Mariette: 
Sektens børn (svensk)
Gyldendal, 2021. 
- 463 sider.
Hårrejsende og uhyg-
gelig thriller, om vold, 
manipulation og magt i 
en ondskabsfuld sekt. 
For læsere af spæn-

dingsbøger, krimier og thrillere  
3. del af ’Sekten på Tågeøen’.

Läckberg, Camilla: Box (svensk)
People’s, 2021. - 646 sider.
En kvinde bliver fundet dræbt i en 
rekvisit til et tryllenummer - og så en 
mere. Politiet i Stockholm allierer sig 
med en tryllekunstner for at opklare de 
bizarre mord.
Krimiserien med Mina Dabiri og Vincent 
Walder, 1. bog.
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Marklund, Liza: Polarcirklen (svensk)
People’s, 2021. - 365 sider.
Wiking Stormberg skal lede efterforsk-
ningen af et makabert fund. Liget af 
en 17-årig pige, der forsvandt for 40 år 
siden, er blevet fundet, muret inde i et 
fundament. Hemmeligheder begynder 
snart at se dagens lys.

Mo, Johanna: 
Natsangeren (svensk)
Lindhardt og Ringhof, 
2021. - 414 sider.
Hvem har slået barn-
domsvenindens søn 
ihjel? Det bliver politi-
efterforsker Hanna 

Dunckers første opgave at finde ud af, 
efter hun er vendt tilbage til sin hjem-
egn på Øland.  
Ölandsserien, 1. bog.

Natt och Dag, Niklas: 
1794 (svensk)
Gutkind, 2021. 
- 510 sider.
En mor sørger over sin 
datters død. Hun omkom 
på sin bryllupsnat under 
mystiske omstændighe-

der. For at finde ud af hvad der virkelig 
skete, får moren Mickel Cardell til at 
undersøge sagen. For læsere af histo-
riske romaner  
2. del af ’1793’.

Nesbø, Jo: Jalousimanden og andre 
fortællinger (norsk)
Modtryk, 2021. - 266 sider.
7 velskrevne krimifortællinger, der 
kredser om jalousi, begær og utroskab. 

Norebäck, Elisabeth: Nadia (svensk)
North Publishing, 2021. - 305 sider.
Linda Andersson blev som lille kendt 

som hele Sveriges solskinspige. Hun 
optrådte landet rundt sammen med sin 
mor Kathy, den kendte skuespiller og 
sangerinde. Men 30 år senere er Linda 
indsat i et af Sveriges farligste kvinde-
fængsler. Dømt for et mord, hun ikke kan 
huske, hun har begået. Neglebidende 
pageturner til alle læsere af spæn-
dingsbøger.

Ragnar Jónasson: Mørket (islandsk)
Gad, 2021. - 322 sider.
Første del i en trilogi om den islandske 
politikvinde Hulda, der vil nå at opklare 
et mord mere 14 dage inden pensionen. 
For læsere af nordiske kvalitetskrimier  
Krimiserien med Hulda, 1. bog.

Ragnar Jónasson: Øen 
(islandsk)
Gad, 2021. - 329 sider.
To veninder dræbes med 
ti års mellemrum på 
Island. Politiinspektøren 
Hulda kommer på sagen 
og skal finde den rette 

sammenhæng mellem mordene.  
Krimiserien med Hulda, 2. bog.

Ragnar Jónasson: Tågen (islandsk)
Gad, 2021. - 287 sider.
Kriminalkommissær Hulda Hermanns-
dóttir mister sin datter og midt i denne 
personlige sorg vikles hun ind i en dob-
belt kriminalsag, som kræver hendes 
særlige evner som efterforsker.  
Krimiserien med Hulda, 3. bog.

Rogneby, Jenny: Leona - uden 
menneskelig værdi (svensk)
North Publishing, 2021. - 372 sider 
Spændende og underholdende krimi om 
den stockholmske efterforsker Leona 
Lindberg, som denne gang skal opklare 
flere bestialske organtyverier og mord. 
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For læsere af blodige femikrimier.
Krimiserien med Leona Lindberg, 3. bog.

Rolfsdotter, Ulrika: Dyrehjerte (svensk)
Alpha, 2022. - 423 sider.
En ung piges forsvinden vækker uro i 
den lille by Lockne. Sociologen Annie 
Ljung efterforsker sagen på egen hånd, 
og snart vælter byens hemmeligheder 
og fortidens dystre minder frem i lyset. 
For voksne læsere af atmosfærefyldte, 
nordiske krimier.

Roslund, Anders: 
Sov mit barn (svensk)
Modtryk, 2021. 
- 386 sider.
Kriminalkommissær 
Ewert Grens kommer på 
sporet af en pige, der 
forsvandt for flere år si-

den. Det leder Grens ind i den mørkeste 
af mørke verdener, den verden hvor de 
pædofile huserer. Krimi, der ikke er for 
folk med sarte nerver.
5. del af ’Tre sekunder’.

Schepp, Emelie: Ni liv (svensk)
Hr. Ferdinand, 2021. - 347 sider.
En ung mand fra det kriminelle ban-
demiljø, sprænges i luften på youtube. 
Sagen skal opklares af politiet i Nor-
rköbing, med hjælp fra anklager Jane 
Berzelius.
Krimiserien med Jana Berzelius, 6. bog.

Schulman, Ninni: Når tiden går i stå 
(svensk)
Alpha, 2021. - 494 sider.
Under det årlige festspil i den lille 
svenske by Hagfors er en sadistisk 
morder på spil. Politiet er på bar bund, 
og journalisten Magdalena, der plejer 
at hjælpe med efterforskning, er ramt af 
depression. Page-turner med samfunds-

relevante emner til alle krimilæsere.
Krimiserien med Magdalena Hansson, 6. bog.

Schulman, Ninni: Dagen 
er nær (svensk)
Alpha, 2021. - 599 sider.
Et ældre ægtepar findes 
myrdet i deres hjem. 
Berglund og Wilander 
kommer på sagen. På 
sidelinjen er journa-

listen Magdalena Hansson, der efter 
en længere sygemelding er tilbage på 
arbejde. Hvad der først synes simpelt, 
bliver hurtigt meget kompliceret.  
Krimiserien med Magdalena Hansson, 7. bog.

Seeck, Max: Den trofaste læser (finsk)
Gutkind, 2021. - 425 sider.
En række smukke mørkhårede kvinder 
findes dræbt i Helsinki iført ens sorte 
selskabskjoler, og der er også en kjole 
til kriminalassistent Jessica Niemi. For 
læsere af mørke kriminalromaner.
Jessica Niemi-serien, 1. bog.

Seeck, Max: 
Ondskabens net (finsk)
Gutkind, 2022. 
- 489 sider.
To finske influencere 
forsvinder pludseligt. 
Samtidig dukker liget af 
en ung kvinde i mangatøj 

op lige der, hvor sporet efter influen-
cerne slutter. Politiet aner konturerne 
af ondskab og noget meget grumt, og 
læsere af mørke nordiske krimier vil 
halse gennem denne.
Jessica Niemi-serien, 2. bog.

Sten, Camilla: Den forsvundne by (svensk)
Gad, 2022. - 412 sider.
Dokumentarfilminstruktøren Alice sæt-
ter sig for at opklare, hvad der skete en 
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sommerdag i 1959, da alle indbyggere 
i den lille by Silvertjärn forsvandt. For 
alle læsere af veldrejede spændings-
romaner.

Sten, Viveca: Offermageren (svensk)
Alpha, 2021. - 444 sider.
Skisæsonen er lige gået i gang i Åre, 
da et blåfrossent lig bliver fundet i en 
skilift. Hvem er det, og hvordan er det 
havnet der? Det bliver op til Daniel, 
Hanna og Anton at finde ud af.
Mordene i Åre, 1. bog.

Sten, Viveca: Skygge-
dalen (svensk)
Alpha, 2022. - 424 sider.
I det nordlige Sverige 
bliver en af byen Åres 
afholdte indbyggere 
fundet mishandlet og 
dræbt. Hvorfor dog? De 

lokale politifolk får en grim mistanke og 
arbejder om kap med tiden og frostgra-
derne. Troværdig og stemningsfuld krimi 
til læsere af gode nordiske krimier.
Mordene i Åre, 2. bog.

Teige, Trude: Alene i 
mørket (norsk)
Alpha, 2021. - 334 sider.
Den norske tv-journalist 
Kajsa Coren bliver invol-
veret i en grim sag om et 
dobbeltdrab på et gam-
melt ægtepar og ender 

med at sætte livet på spil.
En Kajsa Coren-krimi, 1. bog.

Tuominen, Arttu: Mørkebror (finsk)
Modtryk, 2021. - 380 sider.
En mand bliver dræbt under et drikke-
lag. Umiddelbart en nem sag for politiet, 
men som efterforskningen skrider frem, 
trækker mordet spor tilbage til den ene 

af betjentenes fortid. 
Floddelta-serien, 1. bog.

Wik, Karin: Kostskolen (svensk)
Lindhardt & Ringhof, 2022. - 319 sider.
På en fin gammel kostskole i de svenske 
skove bliver to elever fundet dræbt. In-
gen ved tilsyneladende noget, og for en 
journalist bliver det skæbnesvangert at 
forsøge at rode op i skolens hemmelige 
moralkodeks. Pageturner for læsere af 
psykologiske thrillere.

Yrsa Sigurðardóttir: Tavshed (islandsk)
Lindhardt & Ringhof, 2021. - 430 sider.
Et forsvundet spædbarn, en pige, der 
11 år senere dør af mæslinger og en 
parteret kvinde i en efterladt bil? Er der 
en sammenhæng mellem disse tragiske 
hændelser? 6. del af serien om Huldar 
og Freyja. For alle krimielskere.
Krimiserien med Huldar og Freyja, 6. 
bog.

Yrsa Sigurðardóttir: 
Under sneen (islandsk)
Lindhardt & Ringhof, 
2022. - 350 sider 
Et makabert fund under 
sneen i det islandske 
højland sætter skub i 
en række sælsomme 

begivenheder, der involverer en fami-
lietragedie 50 år tidligere. Iskoldt gys 
for voksne læsere af nervepirrende og 
foruroligende spændingsromaner.
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Andre europæiske
Arlidge, Matthew: Langt ude i skoven 
(britisk)
Jentas, 2021. - 461 sider.
Hårrejsende og uhyggelig krimi om kom-
missær Helen Grace, som skal opklare 
en række brutale mord på tilsynela-
dende tilfældige mennesker.  
Krimiserien med Helen Grace, 8. bog.

Arlidge, Matthew: Døden skal du lide 
(britisk)
Jentas, 2022. - 432 sider.
Telefonen ringer og beskeden er ”du 
har en time tilbage at leve i”. Hvorefter 
modtageren af opkaldet er død indenfor 
en time. Fælles for ofrene er en ræd-
selsvækkende begivenhed 8 år tidligere. 
Krimiserien med Helen Grace, 9. bog.
 

Bannalec, Jean-Luc: 
Døden i Pont-Aven (tysk)
mellemgaard, 2021. 
- 355 sider.
Glimrende og under-
holdende krimi om den 
særegne storbykommis-
sær Georges Dupin, som 

overflyttes til en lille afsidesliggende 
kystby. Her kommer han hurtigt på 
arbejde, da ejeren af byens favorable 
hotel findes myrdet. For læsere af rolige 
kriminalromaner.
Krimiserien med Kommissær Dupin, 1. bog.

Bauer, Belinda: Exit (britisk)
Jentas, 2021. - 349 sider.
75-årige Felix Pink er frivillig i den 
hemmelige organisation ”Exiters”, der 
yder passiv dødshjælp ved at våge over 
uhelbredeligt syge, der tager deres eget 
liv. En dag går det dog helt galt. En på 
en gang både lidt trist og morsom krimi. 

Belsham, Alison: 
Tatotyven (skotsk)
Jentas, 2021. - 366 sider.
To lig dukker op, hvor 
begge har en særlig 
tatovering, der er blevet 
skrællet af. Opklaringen 
synes som en umulig 

opgave for den nye kriminalkommissær 
Francis Sullivan, men han får hjælp af 
tatovøren Marni. For krimilæsere, der 
kan tåle barske beskrivelser.
En Sullivan & Mullins thriller, 1. bog.

Bolton, Sharon: Spalten (britisk)
Jentas, 2021. - 392 sider.
Felicity er bange. Bange for at hendes 
eksmand Freddie skal finde hende. 
Derfor har hun taget et job på den 
fjerntliggende Antarktiske ø South 
Georgia. Da sæsonens sidste skib er på 
vej til øen, ser det ud til at hendes frygt 
bliver gjort til virkelighed. Nervepir-
rende thriller til alle krimi-læsere.

Brolly, Matt: Tidevandet 
(britisk)
Lindhardt og Ringhof, 
2021. - 377 sider 
Den erfarne efterforsker 
Louise Blackwell får 
hænderne fulde i jagten 
på en brutal seriemor-

der, som ryster idyllen i en lille by ved 
kysten i Somerset, England.
En Louise Blackwell-krimi, 1. bog.

Bryndza, Robert: Det niende offer 
(britisk)
Jentas, 2021. - 425 sider.
Seriemorderen, Kannibalen fra Nine 
Elms, har siddet indespærret i 15 år, da 
en copycat-morder melder sig på banen. 
Tidligere kriminalassistent Kate Mars-
hall involverer sig i sagen, da hun i sin 
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tid pågreb den oprindelige morder.
En Kate Marshall thriller, 1. bog.

Bryndza, Robert: Iskold 
tåge (britisk)
Jentas, 2021. - 359 sider.
Kate Marshall finder et 
lig, der er sønderrevet 
og druknet. Hun under-
søger omstændighe-
derne og det lader til, at 

der er sket flere mystiske forsvindinger 
i samme område. Alle er imidlertid ikke 
lige samarbejdsvillige.
En Kate Marshall thriller, 2. bog.

Bussi, Michel: Den forkerte mor (fransk)
People’sPress, 2021. - 489 sider.
3-årige Malone fortæller skolepsyko-
logen Vasile, at hans mor ikke er hans 
rigtige mor. Vasile tror på drengen, men 
kan ikke overbevise politiet, som er 
travlt optaget af et voldeligt indbrud 
hos en lokal smykkebutik. Kan Vasile 
nå at overbevise politiet, før Malones 
erindringer forsvinder? Kan læses af 
alle, der sætter pris på en spændende 
og overraskende krimi.

Cercas, Javier: 
Terra alta (spansk)
Aurora Boreal, 2021. 
- 441 sider.
Fremragende krimi fra 
en af Spaniens bedste 
forfattere, som handler 
om den unge betjent 
Melchor Marin, der, 

tynget af fortidens synder, skal opklare 
nogle grufulde mord. For læsere af gode 
krimier, sat i et lidt anderledes miljø.

Child, Lee: Fjendeland 
(britisk/amerikansk)
Jentas, 2021. - 461 sider.
En død general og dernæst to dræbte 
soldater fra specialstyrkerne. Domino-
brikkerne er væltet, og en skræmmende 
sammensværgelse begynder at vise sig. 
Endnu en spændende thriller i serien 
om den ensomme ulv Jack Reacher, som 
henvender sig til alle, der elsker action 
og spænding.
En Jack Reacher-thriller.

Child, Lee: Skudsikker 
(britisk/amerikansk)
Jentas, 2021. - 431 sider.
Fem tilsyneladende tilfældige men-
nesker bliver koldblodigt skudt af en 
snigskytte, men mindre end et døgn 
efter ugerningen er gerningsmanden 
fundet og sagen opklaret. I hvert fald 
indtil Jack Reacher dukker op. 
En Jack Reacher-thriller.

Craven, M. W.: 
Sort sommer (britisk)
Jentas, 2021. - 383 sider.
Hvordan kan en bevi-
seligt dræbt kvinde 
genopstå fra de døde? 
Kan DNA-prøver virkelig 
fejle? Kriminalbetjent 

Washington Poe bliver truet på sin fag-
lige stolthed, og nogen vil bruge denne 
sag til at få ham ned med nakken.  
En Washington Poe krimi.

Craven, M. W.: Rottefælden (britisk)
Jentas, 2022. - 437 sider.
Spændende, britisk krimi om den 
gnavne kriminalassistent Washington 
Poe og hans intelligente analytiker 
Tilly Bradshaw, som denne gang skal 
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opklare et mystisk mord på en tidligere 
krigshelt. 
En Washington Poe krimi.

Delargy, James: 
Offer 55 (irsk/britisk)
Jentas, 2021. - 381 sider.
På en politistation kom-
mer en såret mand ved 
navn Gabriel ind og for-
tæller, at han har været 
kidnappet af en mand, 

der kaldte sig for Heath, som sagde, 
at Gabriel ville blive hans offer nr. 55. 
Senere kommer Heath ind på politista-
tionen og fortæller, at han er offeret, og 
Gabriel er gerningsmanden. Hvem af 
dem taler sandt?

Downing, David: Bahnhof Zoo (britisk)
Solidaritet, 2021. - 329 sider.
Fremragende spionroman om den briti-
ske reporter John Russel, som i 1939 er 
bosat i Berlin med tysk søn og ekskone 
og ny kæreste. Til læsere af spionroma-
ner og 2. verdenskrig.

Fitzek, Sebastian: 
Patienten (tysk)
Gutkind, 2021. - 361 sider.
Max på seks år bliver 
bortført. Da hans bort-
fører bliver indlagt, gør 
Max’ far alt, hvad han 
kan for at finde ud af, 

hvad der er sket med Max, men intet er, 
som det ser ud. For voksne læsere af 
brutale og udspekulerede spændings-
romaner.

Foley, Lucy: Gæstelisten (britisk)
People’s, 2021. - 403 sider.
En celeber tv-stjerne og en succesfuld 
blogger skal giftes, og det mondæne 
bryllup skal stå på en afsidesliggende 

irsk ø. Da strømmen går under et storm-
vejr, dukker et blodigt lig op. Domestic 
noir-fans vil kaste sig over denne vel-
komponerede pageturner.

Follett, Ken: Aldrig (walisisk)
Cicero, 2021. - 764 sider.
Hæsblæsende roman om menneske-
smuglere, elitesoldater, korrupte 
politikere og oprørere. For læsere af 
spændingsromaner.

Goldammer, Frank: 
Tusind djævle (tysk)
mellemgaard, 2021. 
- 451 sider.
Kom med til efterkrigs-
tidens sønderbombede 
Dresden, hvor overkom-
missær Max Heller 

forsøger at løse endnu et uhyggeligt 
mordmysterium.
En Max Heller-krimi, 2. bog.

Griffiths, Elly: Kvinden 
i blåt (britisk)
Gad, 2021. - 358 sider.
Utroligt spændende 
krimi om arkæologen 
Ruth Galloway, som 
denne gang bliver rodet 
ind i opklaringen af en 

sag om en ung smuk kvinde, som findes 
kvalt på en kirkegård.  
En Ruth Galloway-krimi, 8. bog.

Hausmann, Romy: Kære barn (tysk)
Superlux, 2021. - 333 sider.
En kvinde på flugt fra en årelang kid-
napning påkøres og ender på hospitalet. 
Med sig har hun et intelligent, men 
mærkværdigt barn. Hvem er de, hvem er 
kidnapperen? En thriller med gåsehuds-
effekt til domestic noir-læsere.
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Hawkins, Paula: Som en langsom ild 
(britisk)
Gyldendal, 2021. - 360 sider.
En ung mand findes brutalt myrdet på 
en husbåd i London. Tre kvinder og 
en mand - alle med lig i lasten - har 
motiverne til drabet, men hvem har gjort 
det? For voksne læsere af gådefulde, 
psykologiske thrillere.

Herron, Mick: Sande 
tigre (britisk)
Olga, 2021. - 371 sider.
Cathrine Standish en 
tidligere aktiv efter-
retningsagent, bliver 
kidnappet af en tidligere 
soldat, der kun er ude på 

hævn. For dem, der holder af spænding 
og spioner.
En sag for Jackson Lamb, 3. bog.

Hunter, Cara: Ingen udvej (britisk)
Gad, 2021. - 368 sider.
En kvinde og hendes to børn findes 
indebrændte. Manden i huset er for-
svundet. Hvem har villet familien til 
livs? Er det den forsvundne ægtemand 
eller en udefrakommende?
En Adam Fawley-krimi, 3. bog.

Kernick, Simon: I skudlinjen (britisk)
Jentas, 2021. - 365 sider.
Rob Fallon går i byen og ender hjemme 
hos sin bedste vens kæreste. Skyld-
følelsen forvandler sig til chok, da 
Jenny bliver bortført. For dem, der 
elsker en hardcore thriller.
En Tina Boyd krimi, 4. bog.

Kutscher, Volker: Dem der faldt i marts 
- Gereon Raths femte sag (tysk)
Lindhardt og Ringhof, 2021. - 622 sider.
Året er 1933 og den tyske kriminalas-
sistent Gereon Rath er netop begyndt at 

efterforske mordet på en tysk hjemløs 
krigsveteran. Men nazisternes stadige 
magtovertagelse gør livet svært for 
Rath. For dig, der kan lide gode krimier, 
gerne med et historisk islæt.
Krimiserien med Gereon Rath, 5. bog.

Le Carré, John: Sølvblik 
(britisk)
Gyldendal, 2021. 
- 269 sider.
Spændingsbog fra en 
verden med hemmelig-
heder og spioner, hvor 
den unge nyetablerede 

boghandler Julian Lawndsley pludse-
lig føler sig som en brik i et spil, han 
ikke helt forstår. Et plot med moralske 
spørgsmål om det at være menneske 
med pligter og ansvar for det samfund, 
man er en del af, og for de mennesker, 
man elsker. Guf for dem, som søger 
spænding med litterær kvalitet.

McKinty, Adrian: 
Kæden (nordirsk)
Hr. Ferdinand, 2021. 
- 380 sider.
Da Rachel Kleins datter 
bliver kidnappet, bliver 
hun instrueret i selv at 
kidnappe et barn, hvis 

hun nogensinde vil se sin datter igen.

Manzini, Antonio: Uden for sæsonen 
(italiensk)
Arvids, 2021. - 264 sider.
Underholdende italiensk krimi med 
den vrantne vicepolitiinspektør 
Schiavone, der denne gang skal opklare 
en kompliceret sag om bortførelsen af 
en ung gymnasiepige. For interesserede 
i krimier med humor og gode miljøbe-
skrivelser.
Rocco Schiavone-krimi, 3. bog.
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Marsons, Angela: Døde 
sjæle (britisk)
Jentas, 2021. - 393 sider.
Hadforbrydelser, forfær-
delige mord og knogle-
rester - Black Country 
er hårdt ramt, og Kim 
Stone og hendes hold 

må arbejde sammen med kommissær 
Travis og hans folk for at finde de skyl-
dige, inden det er for sent.
Krimiserien med Kim Stone, 6. bog.

Musso, Guillaume: Pigen i labyrinten 
(fransk)
Lindhardt og Ringhof, 2021. - 244 sider.
Forfatteren Romain Ozorski skriver ro-
maner med Flora Conway som hovedper-
son. Eller er det omvendt? For læsere 
af spændingsromaner med fart over 
feltet og bøger, som gerne må lege lidt 
med læserens opfattelse af, hvad der er 
virkelighed og fantasi.

Osman, Richard: 
Torsdagsmordklubben 
(britisk)
Cicero, 2021. - 443 sider.
I seniorlandsbyen 
Coopers Chase mødes 
de fire venner Elizabeth, 
Joyce, Ibraham og Ron 

hver torsdag for at drøfte uopklarede 
mordgåder. 1. bind i ny serie om de friske 
pensionister i Torsdagsmordklubben. 
Henvender sig til alle, der kan lide hyg-
gelige krimier.
Krimiserien med Torsdagsklubben, 1. bog 

Osman, Richard: Manden der døde to 
gange (britisk)
Cicero, 2021. - 439 sider.
Andet bind i serien ”Torsdagsklubben”, 
hvor fire pensionister løser mordgåder. 
Den ene, Elisabeth, får et brev, der både 

indeholder info om diamanter, mafiaen 
og dødstrusler, og endnu en gang får 
hun brug for hjælp fra de andre i kvar-
tetten. For voksne læsere af hygge-
krimier med humor.
Krimiserien med Torsdagsklubben, 2. bog.

Schorlau, Wolfgang: 
Den blå liste (tysk)
mellemgaard, 2021. 
- 476 sider.
Dybsindig spændings-
roman om privatdetek-
tiven Georg Dengler, 
som bliver rodet ud i en 

livsfarlig sag om mord og politik. For 
læsere af tænksomme, rolige spæn-
dingsromaner som er inspireret af 
virkelige begivenheder.
Samhørende: Den blå liste, Den mørke 
tavshed, Ukendt vand.

Taylor, C. L.: Fremmede (britisk)
Jentas, 2021. - 336 sider.
Tre fremmede bliver tvunget til at holde 
sammen - ellers vil en af dem dø. En 
pageturner af en thriller for alle, der 
elsker en rigtig god spændingsbog.

Wolf, Klaus-Peter: Østfrisersynder 
(tysk)
mellemgaard, 2021. - 480 sider.
En tysk politikommissær jager en 
skræmmende seriemorder, og må un-
dervejs konfrontere ”spøgelserne” i sin 
egen fortid. Guf til alle krimilæsere.
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Amerikanske/canadiske 
Baldacci, David: En hæderlig mand
Lindhardt og Ringhof, 2021. - 459 sider.
Netop løsladt fra fængslet lander krigs-
veteranen Aloysius Archer i 1949 i Poca 
City. Han får job som låneopkræver, 
men bliver hovedmistænkt da hans 
arbejdsgiver myrdes i et nærliggende 
hotelværelse.
Archer-serien, 1. bog.

Barclay, Linwood: Klik
Jentas, 2021. - 390 sider.
Universitetsprofessoren 
Paul Davis overlever 
med nød og næppe et 
mordforsøg. Da han 
forsøger at overvinde 
sit traume ved at skrive 

en bog om oplevelsen, køber hans kone 
en gammel skrivemaskine til ham som 
inspiration.

Castillo, Linda: Ude i 
kulden
Hr. Ferdinand, 2021. 
- 345 sider.
Amish-manden Adam 
og hans tre børn finder 
en blødende kvinde i 
sneen. Hun vil have fat i 

politibetjent Kate Burkholder, men hvad 
skjuler den blødende kvinde?
En Amishkrimi med Kate Burkholder, 
12. bog.

Clinton, Hillary Rodham: Tilstand af 
terror
Hr. Ferdinand, 2021. - 589 sider.
Den nyudnævnte amerikanske udenrigs-
minister Ellen Adams kommer på sit livs 
opgave, da verden med et befinder sig i 
en tilstand af terror med flere bombe-

anslag rettet mod både Europa og USA. 
Effektiv spænding med stor læserappel.

Connelly, Michael: 
Første advarsel
Klim, 2021. - 355 sider.
Journalisten Jack 
McEvoy indblandes i en 
mordsag, fordi han har 
haft en affære med et 
offer for en seriemorder. 

Fælles for ofrene er, at de har haft 
kontakt med et DNA-firma. Læsere af 
hårdkogte krimier kan glæde sig til 
denne velresearchede og realistiske 
pageturner  
Krimiserien med Jack McEvoy, 3. bog.

Dixon, Chuck: Dårlige tider – kannibal-
guld
mellemgaard, 2021. - 284 sider.
Actionfyldt spændingsroman om en 
gruppe forhenværende US Rangers, som 
sendes 100.000 år tilbage i tiden for at 
finde nogle forsvundne videnskabsfolk. 
1. del af action-serien ”Dårlige tider”. Til 
spændings- og science fiction-læsere.
Dårlige tider, 1. bog.

Donlea, Charlie: Tro ikke 
på det
Jentas, 2021. - 423 sider.
Spændingsroman, 
som følger dramaet 
bag tilblivelsen af en 
dokumentarserie. En 
filmskaber forsøger at 

afdække om Grace Sebold, som i roma-
nen sidder fængslet i en caribisk østat, 
er en koldblodig morder eller offer for et 
justitsmord?
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Gerritsen, Tess: 
De overlevende
Jentas, 2021. - 329 sider.
Tre børn, der ikke kender 
hinanden, bliver bragt 
sammen af ekstreme 
voldshandlinger på en 
kostskole for forældre-

løse børn. For dem, der holder af en god 
krimi.
Krimiserien med Rizzoli og Isles, 10. bog.

King, Stephen: 
Blodtørst og andre 
fortællinger
Hr. Ferdinand, 2021. 
- 475 sider.
Fire fortællinger hvor 
Stephen King serverer 
forskellige retter tilsat 

ondskab, mørke, blod og skarp satire. Til 
de mange Stephen King-læsere og til 
alle, som holder af fortællinger i kryds-
feltet mellem gys og spænding.

Molloy, Aimee: Den perfekte mor
Falco, 2021. - 313 sider.
Mens mødregruppen ”Majmødrene” 
fester sammen, forsvinder en af deres 
babyer fra sin vugge. Hvem har taget 
barnet, og hvor godt kender mødregrup-
pens medlemmer egentlig hinanden? 
Bogen henvender sig til alle læsere af 
psykologiske spændingsromaner og 
domestic noir.

Penny, Louise: Hvad øjet ser (canadisk) 
Hr. Ferdinand, 2021. - 439 sider.
Clara får endelig sit gennembrud som 
kunstner, men på hendes store dag 
bliver en tidligere veninde fundet dræbt 
i hendes have i en lille landsby. Syvende 
krimi fra Three Pines i Canada og alle 
læsere af hyggekrimier vil elske den 
Armand Gamache serien, 7. bog.

Silva, Daniel: 
Den hemmelige orden
HarperCollins, 2021. 
- 399 sider.
Chefen for Israels efter-
retningstjeneste, Gabriel 
Allon, bliver tvunget af 
sin kone til at tage på 

ferie i Venedig. Men da paven dør, bliver 
Allon involveret i kampen imod en inter-
national konspiration.
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Fra fjernere lande 
Cleave, Paul: De mistænkte 
(new zealandsk)
Jentas, 2021. - 395 sider.
Da krimiforfatterparret Cameron og Lisa 
Murdochs søn forsvinder, er de straks 
selv under mistanke. For hvem er mere 
oplagte til at slippe afsted med drab 
end krimiforfattere? For alle læsere af 
psykologiske thrillers.

Cleave, Paul: Stol ikke 
på nogen 
(new zealandsk)
Jentas, 2021. - 394 sider.
En krimiforfatter lider af 
begyndende Alzheimer. 
Og så dukker der nogle 
lig op. Måske er det, 

der sker i krimiforfatterens Jerry Greys 
krimier, også sket i virkeligheden?

Harper, Jane: Den for-
tabte mand (australsk)
Alpha, 2021. - 399 sider.
Vi er ude i den austral-
ske outback - langt 
væk fra alt. Ved en 
gammel gravsten finder 
man liget af Cameron 

Bright og det bliver starten på en hård 
periode for Bright-familien. Men hvorfor 
og hvordan døde Cameron? Krydsning 
mellem drama og spænding, en ægte 
slowburner.
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