Prisvindere
Palle Rosenkrantz-prisen for
bedste krimi/spændingsroman på
dansk i 2014:
Nesser, Håkan: Levende og
døde i Winsford. Modtryk, 2014.
361 sider
Den midaldrende svenske tv-vært
Maria er flygtet til Winsford i det
sydvestlige England. Hun er
drevet på flugt af en dramatisk
begivenhed og har ændret sit
navn. På heden sker uhyggelige
ting, og Maria må lægge en plan,
for måske er der en, der leder
efter hende
Harald-Mogensen-prisen for
bedste danske
krimi/spændingsroman i 2014
Glasnøglen 2015 pris for bedste
nordiske krimi/spændingsroman i
2014:
Rydahl, Thomas: Eremitten.
Bindslev, 2014. 516 sider
Erhard er sidst i tresserne og har i
18 år levet et eneboerliv på
Fuerteventura, hvor han kører
taxa og stemmer klaverer. Men
Fuerteventura har også en farlig
skyggeside. Da en død baby bliver
fundet og politiet ikke gør noget
for at løse sagen, tager Erhard
affære
Årets debutantdiplom for bedste
danske debut i 2014:
Davidsen-Nielsen, Hans:
Hypokonderens død. Politiken,
2014. 319 sider
Morten Richter er overbevist om,
at han skal dø. Ifølge ex-konen
Malou og chefen på Københavns
Universitet er han bare
hypokonder. Da
efterretningstjenesten indkalder
ansøgere til jobbet som agent,
melder Morten sig. Og så ændres
alting
Glasnøglen 2014 pris for bedste
nordiske krimi/spændingsroman i
2013:
Sveen, Gard: Den sidste
pilgrim. Klim, 2015. 466
sider.(Tommy Bergmann; 1. bind)
En tidligere norsk minister og
modstandsmand myrdes kort efter
fundet af 3 skeletter, der viser sig
at stamme fra den norske
besættelsestid. Er der en
forbindelse mellem de 4 mord og
på hvilke måder?

Danske
Bech Hansen, Hanne: Under
rosen. Lindhardt og Ringhof,
2014. 369 sider.(Malika Asmina
Els ; 3)
Krimi med den kvindelige
vicepolitikommissær Malika
Asmina Els. Plottet følger en
uhyggelig sag om kidnapning,
forbyttede børn, og handel med
spædbørn
1: Lasten 2: Operation Dacapo
Clifford, Ole: Katharerne.
Rosenkilde & Bahnhof, 2013. 557
sider
Viktor er på rekonvalescens i
Sydfrankrig, hvor han bliver
introduceret til historien om
Vatikanets folkemord på
katharerne og beslutter at prøve
at presse Paven til en
undskyldning, men Vatikanet vil
ikke have historien frem
Dorph, Christian: Tal til mig /
forfattere: Christian Dorph, Simon

Pasternak. Gyldendal, 2015. 410
sider. (Ole Larsen og Erik Rohde;
4)
Drabschefen Ole Larsen er gået på
pension. Kriminalkommissær Anita
Jensen virker som hans oplagte
afløser, men forbigås
overraskende. Samtidig er en ung
kvinde fundet myrdet og det viser
sig at sagen trækker spor til den
spirende revolution i Rumænien
1: Om et øjeblik i himlen 2:
Afgrundens rand 3: Jeg er ikke
her
Frost, Christian: Gud er bare
hund stavet bagfra. People's
Press, 2014. 405 sider. ( Erik Otto
Falster og Lars Hede; 1)
Krimi fra København, hvor en
række bestialske forbrydelser
tilsyneladende er arrangeret for at
kaste mistanke mod
kriminalassistent Erik Otto Falster
1: Gud er hund stavet bagfra 2:
Araberen der var hvid som sne (
udkommet sept. 2015)
Groth, Steffen: Osamas hævn.
Rosenkilde & Bahnhof, 2014. 476
sider
En atombombe bliver fragtet fra
Iran til Europa og bliver opdaget
af den danske
efterretningstjeneste. Nu gælder
det om, at finde ud af præcist
hvad målet er og hvordan
katastrofen forhindres
Hastrup, Julie: Farlig fortid.
Rosinante, 2015. 322 sider
(Rebekka Holm ; 5)
En livstidsfange stikker af fra en
ambulance og Ringkøbing politi
bliver sat på sagen. Rebekka
Holm, der er hjemme til sin fars
begravelse, involveres i
efterforskningen. Dagen efter
findes en ældre eneboer stukket
ihjel på sit husmandssted lidt
udenfor byen
1: En torn i øjet 2: Det blinde
punkt 3: Blodig genvej 4:
Portræt af døden
Holm, Lasse: Romeren.
Fahrenheit, 2014. 419 sider
Historisk roman fra Rom år 91
f.Kr., hvor virkelige hændelser
som mordet på folketribunen
Drusus inddrages. Lægen
Demitrios bliver involveret i
opklaringen, og sagen fører ham
fra høj til lav og til sidst på
slagmarken for at opsøge
sandheden
Holm, Lasse: Grækeren .
Fahrenheit, 2015. 419 sider
I anden del af trilogien er den
græske læge Demitrios atter mere
eller mindre frivillig hovedperson i
opklaringen af en mordsag i
Athens havneby Piræus, hvor alle
spor fører til Rom og det mægtige
Romerrige, der i 63 f.v.t. er en
vaklende republik
1: Romeren 2: Grækeren 3:
Etruskeren ( endnu ikke
udkommet)
Holtum, Nina Vad: Ikonen.
Clausen Publishing, 2014. 303
sider
Lærke Lind arbejder med en
spændende russisk ikon, men må
samtidig arbejde med sig selv, da
hendes mand har forladt hende til
fordel for en yngre kvinde
På omslaget: En kvinde midt i
livet, som har mistet alt. En ung
mand på jagt efter sin tabte skat.
To skæbner bundet sammen af en
sjælden ikon
Jacobsen, Steffen:
Gengældelsen. Kbh. People's
Press, 2014. 412 sider
Af personlige grunde er
politikommissær Lene Jensen kørt

helt ud på et sidespor. Ved et
tilfælde aner hun en forbindelse
mellem et dødsfald på Nørreport
Station og en selvmordsbombe,
der har dræbt 1.241 mennesker i
Tivoli. En ny terroraktion er under
opsejling, og Lene og
specialkonsulent Michael Sander
er oppe mod stærke kræfter
Jensen, Jens Henrik: De mørke
mænd. Politiken, 2014. 475 sider.
(Oxen-trilogien; 2)
Den traumatiserede ekssoldat
Niels Oxen har gemt sig i
Vestjylland, men da et mord på en
museumsinspektør peger mod
Danehof, må han involveres i
endnu en opklaring med
efterretningsagenten Margrethe
Franck
1: De hængte hunde
Kazinski, A. J.: Den genfødte
morder. Politiken, 2015. 433
sider. (Niels Bentzon ; 3)
Gidselforhandleren Niels Bentzon
udgiver sig for at være patient på
en af Danmarks mest sikre
anstalter for at opklare et
uhyggeligt giftmord på en
overlæge
A.J. Kazinski pseudonym for:
Anders Rønnow Klarlund og Jacob
Weinreich
1: Den sidste gode mand 2:
Søvnen og døden
Kjædegaard, Lars: Døden i
Harkaberg. Rosinante, 2015. 316
sider.
(Anita Hvid og Thor Belling ; 7)
Thor Belling får ferien i Sverige
spoleret, da han involveres i en
dramatisk sag med danske
forbindelser. Hans makker Anita
Hvid hjælper med fra Danmark
1: Smukke Jan 2: Den sidste
dommer 3: Den røde labyrint 4:
Goyas hund 5: Sorte sø
6: Blomstermanden
Klostergaard, Louis: Kvinden i
det røde mudder. EC Edition,
2015. 294 sider
Pieter Martins er privatdetektiv, 64
år og sort. Han påtager sig en sag
om en forsvunden hvid kvinde.
Sagen ser på papiret enkel ud
men viser sig at trække tråde
langt op i det sydafrikanske
system
Larsson, Poul Erik:
Skyggemanden. Mellemgaard,
2014. 390 sider. ( Marcus Falck;
4)
Drabschefen hos Nordsjællandsk
Politi, Marcus Falck, har en klynge
af mordsager at opklare, og hvor
måske noget så sjældent som en
uhyggelig dansk seriemorder
hærger bl.a. i Statsskoven
1: Fortidens dæmoner 2:
Retfærdighedens pris 3: Alter ego
Lassen, Søren: Den blå
græshoppe. Kbh.: People's Press,
2015. 413 sider
November 1963 og månederne
frem: Mens verden begræder
drabet på Kennedy udspiller der
sig et stort drama i København,
hvor tre myrdede prostituerede,
hemmeligheder fra anden
verdenskrig, en russisk spion, en
skuespillerinde og en dansk
avisredaktør spiller hovedrollerne
Melander, Jakob: De berusedes
vej. Rosinante, 2015. 408 sider
(Lars Winkler; 3)
Politiassistent Lars Winkler må
inddrage sin fortid i Nørrebros bzmiljø, både for at opklare en
tidligere vens død samt trusler om
bombeangreb og terror, og for
personligt at kunne komme videre
1: Øjesten 2: Serafine

Mortensen, Hans: Fjendens
bedste ven. People'sPress, 2015.
261 sider
Den 55-årige journalist Kasper
Berg bliver fyret, men inden han
når at søge job andetsteds får han
en opringning fra en ukendt
kvinde, der fortæller at Kaspers
ungdomsven er død på mystisk
vis. Kasper undersøger sagen og
den trækker tråde til hans
ungdommelige flirt med
kommunismen og Østtyskland
Petri, Lotte: Hvidt snit. Turbine,
2015. 318 sider.
Menneskelige skeletdele i en død
ulv bør i sig selv rydde forsiden.
Men da det viser sig at endnu et
dødsfald har relation til samme
sag, bliver der nok at se til for
epidemiologen Selma Eliassen
Philipsen, Therese : Lange
sorte negle. People'sPress, 2015.
250 sider. ( Liv Moretti; 4)
En amerikansk seriemorder
ankommer til København, og i
Nordsjælland finder man nogle lig
på en kirkegård, som ikke hører
hjemme der. De to sager, som
ledes af efterforskerne Paul Roland
og Liv Moretti, har måske noget
med hinanden at gøre
1: Den man elsker 2: Fortidens
synder 3: Tre små cyklister
Skov, Leonora Christina: Hvor
intet bryder vinden. Politiken,
2015. 355 sider
Syv forskere/kunstnere tager imod
et arbejdsophold i en måned på
øen Stormø ud for Esbjerg. De
opdager, at de ikke kan komme i
kontakt med omverdenen, og
uhyggen breder sig, mens deres
livshistorier fortælles til læseren
og deres indbydes forbindelse
afsløres
Theils, Lone: Pigerne fra
Englandsbåden. Lindhardt og
Ringhof, 2015. 325 sider
To danske piger forsvinder
sporløst fra Englandsbåden i 1985.
Et foto af dem dukker op i en
gammel kuffert, som journalisten
Nora Sand tilfældigt køber. Hun
finder ud af, at kufferten har
tilhørt en seriemorder, og
begynder at grave i sagen
Wolf, Inger: Det perfekte sted
at dø. People'sPress, 2014. 335
sider. ( Daniel Trokic ; 7)
En ung, dansk forsker er fundet
død i Japan, i en uhyggelig skov,
der er et yndet sted at begå
selvmord. Politikommissær Daniel
Trokic går undercover som
journalist, for japanerne er ikke
meget for at udlevere oplysninger.
Snart viser det sig, at dødsfaldet
er mord, relateret til en grusom
forbrydelse mange år tidligere
1: Sort sensommer 2: Frost og
aske 3: Sangfuglen 4:
Hvepsereden 5: Ondt blod 6:
Under en sort himmel

Nordiske
Ahnhem, Stefan: Offer uden
ansigt. Lindhardt og Ringhof,
2014. - 477 sider. ( Fabian Risk ;
1)
Politimanden Fabian Risk vender
tilbage til barndomsbyen,
Helsingborg, og inddrages i
efterforskningen af en serie mord,
hvor ofrene viser sig at være
gamle klassekammerater. Hvem
er den næste, og kan han nå at
opklare sagen, inden det bliver
hans tur?

Ahnhem, Stefan: Den niende
grav. Lindhardt og Ringhof, 2015.
- 490 sider. (Fabian Risk ; 2)
I Stockholm efterforsker Fabian
Risk justitsministerens forsvinden.
Det udvikler sig til en grum sag
med mange ofre og mange
pinsler, og ikke ret meget er, som
det burde være
Alsterdal, Tove. Lad mig tage
din hånd. Modtryk. 2015. 453
sider
I efterforskningen af søsterens
død, opdager Helene et større
familiedrama, der fører tilbage til
1970'ernes beskidte krig i
Argentina
Arnaldur Indriðason: Faldet.
Rosinante, 2015. 314 sider.
(Erlendur Sveinsson ; 8)
Kommissær Erlendur afløses i
denne sag af sin kollega,
politibetjent Sigurdur Óli, der har
lovet en gammel skolekammerat
at hjælpe med at stoppe en
kvinde, der afpresser
skolekammeraten. Men kvinden
bliver brutalt overfaldet og
Sigurdur står nu med en vanskelig
sag, der trækker tråde til den
islandske bankverden
1: Nordmosen 2: Tavs som
graven 3: Stemmen 4: Manden i
søen 5: Vinterbyen 6:
Nedkøling 7: Mørke strømme
Börjlind, Cilla: Sort morgen.
Forfattere: Cilla Börjlind, Rolf
Börjlind. Rosinante. 2015. 419
sider. (Rönning og Stilton; 3)
Det umage makkerpar, Olivia
Rönning og Tom Stilton, arbejder
atter sammen på en uhyggelig
mordsag. To børn med mørk hud
er brutalt slået ihjel, og der viser
sig snart racistiske motiver for
drabene
1: Springflod
stemme

2: Den tredje

Eriksson, Kjell: Den hånd der
skælver. Klim, 2015. - 331 sider.
(Ann Lindell ; 7 )
Den forsvundne lokalpolitiker fra
Uppsala genkendes efter flere år i
Bangalore i Indien. Hvorfor
forsvandt han dengang? Det er
Ann Lindell og kollegerne fra
Uppsala politi interesseret i at
finde ud af - samtidig med at en
sag om fundet af en afsavet
kvindefod udvikler sig
1: Lad jorden revne 2: Stenkisten
3: Prinsessen af Burundi 4:
Natravnen 5: Nattens grumme
stjerner 6: Manden fra bjergene
Gerhardsen, Carin: Hendes
iskolde øjne. People'sPress,2015.
376 sider. (Hammarby serien)
To kvinder forsvinder på samme
dag i den stockholmske bydel
Hammarby. De har intet tilfælles,
og politiet arbejder i mange
retninger. Det viser sig, at der bag
pæne facader gemmer sig
voldelige forhold og stor smerte
Grebe, Camilla: Manden uden
hjerte. forfattere: Camilla Grebe,
Åsa Träff. Rosinante, 2014. 410
sider. (Siri Bergman ; 4)
Psykologen Siri er med i en
profileringsgruppe. Hendes første
sag drejer sig om et makabert
mord, hvor det homoseksuelle
offer har fået skåret hjertet ud.
Snart sker der endnu et mord,
medierne tror at det er en hate
crime, men Siri er ikke overbevist
1: Jeg ser dig 2: Sort angst 3:
Før du døde

Hiekkapelto, Kati: Kolibrien.
Turbine, 2014.362 sider
På Annas første arbejdsdag som
kriminalassistent bliver et
kvindelig fundet, og løsningen
synes at ligge ligefor. Men så
dukker der endnu et lig op. Er der
en sammenhæng?
Hjorth, Michael: Den stumme
pige.Forfattere: Michael
Hjorth,Hans Rosenfeldt . Hr.
Ferdinand, 2014.- 418 sider.
(Sebastian Bergman; 4)
Kriminalpsykologen Sebastian
Bergman involveres i en dramatisk
sag om mordet på en hel familie,
og hvor opklaringsarbejdet
kompliceres af et belastet
samarbejde mellem det lokale
politi, rejseholdet og Sebastian.
Samtidig vil morderen have fat i
det stumme vidne
1: Manden der ikke var morder 2:
Disciplen 3: Fjeldgraven
Horst, Jørn Lier: Hulemanden.
Punktum, 2015. - 323 sider. (William Wisting; 5)
Vinteren er kommet til Norge. To
mænd findes døde og snart peger
sporene mod en seriemorder, der
forsvandt fra USA i slutningen af
1980'erne. Den erfarne
efterforskningsleder William
Wisting er på dybt vand, men får
hjælp af datteren Line og FBI
1: Natravnen 2: Bundfald 3:
Vinterlukket 4: Jagthundene
Kepler, Lars: Stalker. Gyldendal,
2014. 615 sider. (Joona Linna; 5)
Krimi hvor en stalker og
seriemorder filmer sine ofre og
udfordrer politiet. Hvorfor sker
det, og hvor mange skal dø, inden
politiet eller tidligere kommissær
Joona Linna, der går i gang med
sin egen efterforskning, afslører
sagernes rette sammenhæng?
1: Hypnotisøren 2:
Paganinikontrakten 3: Ildvidnet
4: Sandmanden
Mortimer, Michael:
Jomfrustenen. Modtryk, 2014.
504 sider.
Ida får overdraget et skrin med en
mystisk sten i, noget går galt, og
snart er hun på flugt gennem
Nordsverige og Finland og ender i
Rusland hos sin bedstemor Alma,
som gemmer på en mørk
hemmelighed
Michael Mortimer
fællespseudonym for: Daniel Sjölin
og Jerker Virdborg
1: Jomfrustenen 2:
Fossildronningen
Nesbø, Jo: Blod på sneen.
Modtryk, 2015. - 157 sider
Hvordan klarer man sig som
lejemorder, når man i
virkeligheden er blød som smør og
alt for let bliver forelsket i de piger
man møder? Det må lejemorderen
Olav hellere få styr på, for der er
et job, der venter
Olsson, Fredrik T.: Kædens
sidste led. Hr. Ferdinand. 2014.
523 sider
Kryptologen William Sandberg
bortføres til en tophemmelig
opgave, hvor han sammen med en
sprogforsker skal tyde en række
gådefulde tegn og talrækker for at
forhindre en altødelæggende
pandemisk virus i at bryde ud.
Men hvilken dagsorden har
bagmændene?
Olczak, Martin:
Akademimordene: Strindbergkrimi. Rosenkilde & Bahnhof,
2014. 407 sider
En tilsyneladende galning myrder
løs blandt medlemmerne af det
svenske akademi. Politikvinden
Claudia Rodriguez, der
efterforsker sagen, bliver hurtigt
sat af den, og må fortsætte jagten
på morderen på egen hånd

Rogneby, Jenny: Leona.
Politiken, 2015. 366 sider. ( Leona
Lindberg ; 1)
Et usædvanligt røveri begået af en
syvårig pige får hurtigt pressens
fulde bevågenhed. Den unge
personlighedsforstyrrede
efterforsker Leona Lindberg står i
spidsen for opklaringen. Intet er
hvad det ser ud til
Roslund, Anders:
Bjørnedansen. forfattere: Anders
Roslund, Stefan Thunberg .
Modtryk, 2015. 525 sider
Fire mænd bryder ind i et
militærdepot efter våben til
bankrøverier. Tre af dem er brødre
svejset sammen af
barndomstraumer i en familie med
en fordrukken voldelig far. Den
ældste bror Leo planlægger alt
minutiøst, men en dag går det galt
Rosman, Ann: Mercurium.
2015. 431 sider. (Karin Adler; 4)
To mordgåder. To århundreder.
I 1806 står Mette Fock anklaget
for mord på sin mand og to af sine
børn. Hun dømmes til isolation på
Carlstens fæstning. I 2011
afholdes en stor maskerade på
fæstningen, men før aftenen er
omme, har to personer mistet
livet. Kriminalinspektør, Karin
Adler tilkaldes og puslespillet kan
begynde
1: Fyrmesterens datter 2:
Sjælekisten 3: Porto Francos
vægter
Staalesen, Gunnar: Ingen er så
tryg i fare. Gyldendal, 2015. 371
sider. (Varg Veum ;17 )
Krimi fra Bergen, hvor detektiven
Varg Veum efter nogle år med
depressivt misbrug arresteres for
pædofili og besiddelse af
børneporno. Hvem har plantet
beviserne i Vargs computer, og vil
det lykkes for ham at finde de
skyldige og rense sig selv?
Sund, Erik Axl: Glaslegemer.
Lindhardt og Ringhof. 2015. 387
sider
Krimi fra det stockholmske
undergrundsmiljø, hvor en
selvmordsbølge blandt unge
cuttere kædes sammen med en
række mystiske kassettebånd.
Konstitueret kriminalassistent Jens
Hurtig sættes på sagen
Erik Axl Sund fællespseudonym
for: Jerker Eriksson og Håkan
Sundquist
Tursten, Helene: Jagtmark.
Lindhardt og Ringhof. 2015. 284
sider
28-årige Embla Nyström arbejder i
kriminalpolitiet i Västra Götaland.
Sammen med sin onkel deltager
hun i den traditionelle elgjagt i
Dalsland, men da et par af
deltagerne pludselig forsvinder,
må Embla trække i arbejdstøjet
Tvedt, Chris: Den blinde gud.
Forfattere: Chris Tvedt, Elisabeth
Gulbrandsen. Klim, 2015.
375 sider ( Edvard Matre ; 2 )
Den norske politimand Edvard
Martre og hans hold skal opklare
et røveri imod en
pengeoptællingscentral, der ender
i et blodigt mord. Sporene peger
mod en ekstremt højreorienteret
gruppering, der mistænkes for at
planlægge en terroraktion
1: Af jord er du kommet
Yrsa Sigurðardóttir: Kulde.
Lindhardt og Ringhof, 2015. 343
sider
Odin Hafsteinsson bliver sat til at
undersøge en gammel sag fra
1970'erne, hvor to teenagedrenge
døde under brutale
omstændigheder på en islandsk
institution. Hænger dødsfaldene
dengang og flere mord i nutiden
sammen?

Skotske/ Engelske

Tysk

Bauer, Belinda: Mørkets ansigt.
Jentas, 2014. 349 sider
Som reaktion på at blive holdt
udenfor af tilkaldte
kriminalbetjente, starter den ellers
fredelige landsby Shipcotts
landbetjent, Jonas Holly, sin egen
efterforskning af flere mord på
ældre borgere i byen, og han
kommer til at spille en aktiv rolle

Borrmann, Mechtild: Den, der
bryder tavsheden. Klim, 2014.
215 sider
En tysk mand finder under
oprydningen af faderens bo et SSlegitimationskort og et mystisk
foto af en ukendt ung kvinde. Det
er starten på en jagt efter
faderens hemmelige fortid. En
fortid med nutidige konsekvenser

Billingham, Mark: Blodets
susen. Modtryk. 2014. 421 sider.
Tre engelske par mødes under en
ferie i Florida. De beslutter sig for
at holde kontakten ved lige, efter
de er vendt hjem til England. En
ung pige forsvandt mens de var i
Florida. Har de britiske par noget
med det at gøre, og hvordan
sørger man for at en parmiddag
ikke bliver kikset?
Bolton, S. J.: Dødens stemmer.
Mrs. Robinson, 2014. 458 sider.
Lacey Flint bliver hyret til at lade
sig indskrive som studerende ved
Cambridge Universitet for at
undersøge om der nogen, der står
bag de mange selvmord blandt
kvindelige studerende. Men bliver
hun selv det næste offer?
Cleeves, Ann: Blå luft. Hetland,
2014. 379 sider. (Jimmy Perez ;
6)
Efter en bryllupsfest på den
nordligste Shetlandsø forsvinder
en af de voksne brudepiger. Hun
findes senere dræbt, så Jimmi
Perez og hans kolleger må have
hjælp fra fastlandet
1: Sort som ravnen 2: Hvide
nætter 3: Rødt støv 4:
Stormvarsel 5: Dødvande
Goddard, Robert: Fjerne
horisonter. Gyldendal, 2015. 426
sider
2. del af: En affære i Paris. . Max
forlod Paris efter hans far blev
myrdet og nu er Max ude efter
hævn og svar. Han er overbevist
om at den tyske spion Fritz
Lemmer kender svarene og går
undercover i håb om at få adgang
til Lemmers netværk
Goddard, Robert: En affære i
Paris. Gyldendal, 2015. 452 sider
En engelsk diplomat dør under
mystiske omstændigheder i Paris i
1919, hvor statsmænd forsøger at
udrede trådene efter Første
Verdenskrig. Diplomatens søn,
James 'Max' Maxted, vil have
sandheden om faderens død frem i
lyset og vikler sig ind i en
kompliceret affære, hvor venner
og fjender til forveksling ligner
hinanden
1: En affære i Paris 2: Fjerne
horisonter
Hall, M. R.: Ligsynsdommeren.
Loxodonta, 2014. 471 sider. (
Jenny Cooper; 1)
Jenny er nyansat ligsynsdommer,
og da hun begynder at grave i 2
teenageres pludselige død, møder
hun megen modstand
2: Dødvande 3: De frelste
Hannah, Sophie: Monogram
mordene: det nye Hercule Poirotmysterium. Rosenkilde & Bahnhof,
2014. 346 sider
I 1929 på et fornemt hotel i
London bor Hercule Poirot, hvis
karriere som privatdetektiv er på
sit højeste. Under et cafébesøg
forstyrres Poirot af en ung
rædselsslagen kvinde, der betror
ham, at hun vil blive myrdet. Kort
tid efter forsvinder hun sporløst,
men snart får Poirot andet at
tænke på, da en seriemorder
myrder tre mennesker og
efterlader en guldmanchetknap i
deres munde

Græsk
Markaris, Petros: Forfaldne
lån. Solidaritet, 2015. - 308 sider.
- (Krisetrilogien; 1)
Krimi fra Grækenland, hvor
finanskrisen raser og der findes
flere halshuggede lig af finansfolk.
Er der mon en sammenhæng
mellem de hovedløse lig og den
barske finansielle virkelighed i
Grækenland?

Connelly, Michael: Snehvide.
Klim, 2015. 348 sider. (Harry
Bosch; 14)
Harry Bosch finder en ung dansk
journalistkvinde skudt død under
de racistiske optøjer i Los Angeles
i 1992. 20 år efter genoptager han
sagen, en sag med politiske
interesser og personlig hævn
12: Ni drager 13: Magtspillerne
14: Snehvide
Pizzolatto, Nic: Galveston.
2014. 243 sider
En gangsterboss i New Orleans
forsøger at dræbe en af sine
håndlangere Roy, men den
hårdkogte Roy vil det anderledes.
Efter at have myrdet sine
potentielle bødler, tager Roy
flugten sammen med luderen
Rocky
Slaughter, Karin: Hævntørst.
Hr. Ferdinand, 2014. 476 sider
Kate Murphy er nyansat ved
Atlanta Politi Distrikt, og på
hendes første dag er en højt
værdsat kollega blevet skudt af
Politimorderen. Kollegernes
hævntørst er stor

Spanske
Pérez-Reverte, Arturo: Den
tålmodige snigskytte. Cicero.
2015. 221 sider
Sniper er en legendarisk
graffitikunstner, som ingen rigtig
kender, men som er absolut
trendsættende. Kunsthistorikeren
Lex påtager sig at opspore ham
for et kunstforlag, men også andre
er på sporet af ham
Redondo, Dolores: Den
usynlige vogter. Hr. Ferdinand,
2015. 440 sider. (Baztán-trilogien;
1)
Politikommissær Amaia Salazar
sendes tilbage til sin barndoms
landsby i den naturskønne Baztán
dal i Baskerlandet. Hun har ikke
gode minder derfra, og
opklaringen af en række mord på
unge piger kommer meget tæt på
hendes egen familie

Fransk
Truc, Olivier: Fyrre dage uden
skygge. Modtryk, 2014. 444
sider.
(Klemet Nango og Nina Hansen;
1)
Nina og Klemet er nye makkere i
ren-patruljen i den lille by
Kautokeino, og de kommer på en
kæmpe opgave, da renavleren
Mattis findes død. Sagen viser sig
hurtigt at rumme langt mere end
først antaget
2: Skyggerne vender tilbage

Amerikanske
Castillo, Linda: Sidste
åndedrag. Hr. Ferdinand, 2015.
363 sider. ( Kate Burkholder ; nr.
5)
Politichef Kate Burkholder fra
Painters Mill i Ohio har en
baggrund som amish. Da hun får
en sag, hvor en amishfamilie er
blevet kørt ihjel af en formodet
spritbilist, bliver der rippet op i
hendes fortid
1: Tvunget til tavshed 2: Bøn om
tavshed 3: Bryd tavsheden 4:
meldt savnet
Coben, Harlan: Savner dig.
Gad, 2015. 397 sider
Krimi hvor kriminalbetjent Kat
Donovan via et datingsite får øje
på en tidligere og forsvundet
kæreste samt involveres dybt i en
række mystiske og voldsomme
sager med forsvundne personer.
Det får ret hurtigt personlige
følger for Kat

Sydafrikansk
Orford, Margie: Fars pige.
Lindhardt og Ringhof, 2014. 352
sider
Krimi fra Cape Town, hvor
kommissær Faizal anklages for at
stå bag sin datters forsvinden og
er nødt til at bede en ekspert i
forsvundne børn om hjælp. Det
bliver en kamp med tiden og mod
såvel kollegaer som barske bander

