
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Et udvalg af bøger fra 2013 

KRIMI OG  
SPÆNDING 



Bille, Lisbeth A.  
Nattens gerning  
Lindhardt og Ringhof, 2013. - 302 sider   
Krimiserien med: Thea Vind ; 2  
Krimi. Videnskabsjournalist Thea Vind skriver en artikel om fusk 
med videnskabelige data, men direktøren Charlotte trækker 
udtalelsen tilbage og der sker et mord. Direktøren får overtalt Thea 
til at komme tilbage, da Charlotte er bange for at hun er det næste 
offer 
 
Bilyeau, Nancy  
Den sidste nonne  
Punktum, 2013. - 415 sider   
Den unge engelske novice Joanna Stafford befinder sig i 1500-
tallet midt i reformationens magtkampe på Henrik d. VIII's tid. Hun 
sættes på en farefuld hemmelig mission for at opspore kong 
Adalsteins krone, som efter sigende skulle indeholde stor kraft 
 
Cleave, Paul  
Det syvende mord  
Jentas, 2013. - 379 sider   
Krimi. Joe arbejder som rengøringsassistent på den lokale 

politistation. Det er perfekt, for så kan han følge med i, hvor langt 
politiet er fra at fange ham. Joe er nemlig også seriemorder og 
nyder sin hobby. Men en anden morder er begyndt at kopiere Joe, 
og det vil han ikke finde sig i 
 
Cleeves, Ann  
Dødvande  
Hetland, 2013. - 377 sider   
Krimiserien med: Jimmy Perez ; 5  
Krimi fra Shetlandsøerne, hvor en hjemvendt journalist findes 
myrdet, mens han er i gang med at skrive på artikler om lokal, 

vedvarende energi vs. olie-og gasindustrien. Den sædvanlige 
efterforsker, Jimmy Perez, er delvist sygemeldt, så en yngre, 
kvindelig kollega overtager efterforskningen 
 
 
 



Enger, Tine  
Land under : roman om en forbrydelse  
Attika, 2013. - 387 sider   
Krimi om et mystisk dødsfald på en hallig i Vadehavet. 
Makkerparret Callesen og Jessen bliver sendt dertil. Stedets 
kunstnerkoloni har mange indbyrdes konflikter, som primært 
handler om begrebet kunst og identitet. En storm sætter ind og 
afspærrer det lille samfund fra fastlandet 
 
Erikson, Thomas  
Blændværk : en Alex King-thriller  
Rosenkilde & Bahnhof, 2013. - 455 sider   
Krimi. Nogle rigmænd myrdes. Adfærdsforskeren Alex King hjælper 
politiet i en sag, der hastigt udvikler sig. Og samtidig bliver en 
journalist sat til at skrive en noget speciel biografi, som viser sig at 
have forbindelse til morderne 
 
Fay, Kim  
De glemte minders kort  
Bazar, 2013. - 409 sider   
I 1925 drager kunsteksperten Irene Blum ud på en farefuld 
skattejagt i Cambodias jungle. Hun leder efter ti skriftruller, 

indeholdende optegnelser om khmerernes historie. Hendes 
ledsagere har forskellige grunde til at deltage i ekspeditionen, og 
selv få fingre i skatten 
 
French, Tana  
Gensyn med Broken Harbour  
Gyldendal, 2013. - 541 sider   
Krimi. I Brianstown, som finanskrisen har efterladt som en ufærdig 
spøgelsesby, findes en mand og hans to børn myrdet. Konen 
svæver mellem liv og død. Kriminalinspektør Mick Kennedy bliver 
konfronteret med fortidens dæmoner, mens han skal forsøge at 

opklare sagen og finde morderen 
 
 
 
 
 



Isaksen, Jógvan  
Nordlys  
Torgard, 2013. - 248 sider   
Krimiserien med: Hannis Martinsson ; 5  
Krimi. En nyvalgt kvindelig lagmand dræbes, men det er kun det 
første offer i en række. Er det politik eller interesse for de dræbtes 
hemmelige privatliv, der ligger bag? Journalisten Hannis 
Martinsson bliver atter hvirvlet ind i dramatiske begivenheder i sin 
hjemby, Torshavn 
 
Krefeld, Michael Katz  
Afsporet  
Lindhardt og Ringhof, 2013. - 321 sider   
Krimiserien med: Thomas Ravnsholdt ; 1  
Politibetjenten Thomas Ravnsholdt er på sygeorlov på ubestemt tid 
og godt på vej i hundene, efter hans kæreste blev fundet dræbt 
ved et indbrud i deres fælles hjem. Men en bartender får overtalt 
Thomas til at lede efter en forsvunden prostitueret, der muligvis 
har været offer for menneskehandel. Det viser sig dog at være en 
ganske farlig sag 
 
Kristensen, Monica  

Den døde i Barentsburg  
Sohn, 2013. - 291 sider   
Krimi. Sysselmandsbetjent Knut Fjeld bliver kaldt til minebyen 
Barentsburg på Svalbard i anledning af en arbejdsulykke. Det viser 
sig at være mord, og da flere bliver myrdet på det blodigste, må 
Knut modvilligt forlænge sit ophold for at komme til bunds i sagen 
 
Littell, Robert  
Unge Philby  
Klim, 2013. - 229 sider   
Gennem venner, kærester og kolleger tegnes et portræt af den 

senere så omtalte dobbeltagent Kim Philby (1912-1988) som ung 
og håbefuld agent 
 
 
 
 



Malvaldi, Marco  
En muggen affære  
Arvids, 2013. - 183 sider   
Krimi. Italiens første berømte kogebogsforfatter opholder sig på et 
gods for at nyde landlivet og den gode mad, men alting ændrer 
sig, da han den første morgen bliver vækket af et skrig. Er det 
mord eller selvmord? 
 
Pavone, Chris  
Ekspatrioterne  
Punktum, 2013. - 374 sider   
CIA-agenten Kate Moore stopper som agent og flytter med mand 
og børn til et liv som hjemmegående i Luxembourg. Manden er 
blevet sikkerhedsekspert for en bank, men intet er som det ser ud 
til at være, og mange hemmeligheder dukker op i et net af 
dobbeltspil og økonomisk svindel 
 
Peters, Elizabeth  
Den sidste kamel døde ved middagstid  
Lindhardt og Ringhof, 2013. - 401 sider  
Detektiven og arkæologen Peabody, hendes mand Emerson og 
deres uregerlige, videbegærlige 10-årige søn Ramses lander under 

en udgravning i et spændende eventyr i den sudanesiske ørken. Et 
eventyr der nærved og næsten koster dem alle tre livet i en speget 
politisk intrige i en mystisk hemmelig by 
 
Pobi, Robert  
Blodmanden  
Rosenkilde & Bahnhof, 2013. - 341 sider   
Psykologisk thriller. FBI-agent Jack Coles evner bliver sat på prøve, 
da han samtidig med at han skal tage sig af sin syge far, også skal 
forsøge at opklare nogle brutale mord - og morderen er altid lige et 
skridt foran! 

 
 
 
 
 
 



Sarenbrant, Sofie  
Hvil i fred  
People's Press, 2013. - 349 sider   
Krimiserien med: Emma Sköld ; 1  
Et smukt kurbad i den Stockholmske skærgård plages af en 
seriemorder, og panikken breder sig. Kriminalassistent Emma 
Sköld er på sagen, og løser til sidst den mystiske sag 
 
Schulman, Ninni  
Drengen der holdt op med at græde  
People's Press, 2013. - 397 sider   
Krimiserien med: Magdalena Hansson ; 2  
En pyroman er løs i en lille svensk provinsby. Og der begynder at 
omkomme mennesker i flammerne - mennesker, der viser sig at 
være forbundet med hinanden! Nu er det op til journalisten 
Magdalene at hjælpe politiet med at finde morderen og den røde 
tråd, før flere personer må lade livet 
 
Stavrum, Arild  
Golden boys  
People's Press, 2013. - 306 sider   
Krimi. Den tidligere fodboldspiller, Steinar Brunsvik, er blevet 

advokat og hyres som forsvarer for en nigerianer, der er anklaget 
for mordet på spilleragenten Arild Golden. Det bliver et farligt 
gensyn med en korrupt og tvivlsom fodboldverden med 
millionforretninger og meget lidt moral 
 
Tegenfalk, Stefan  
Det manglende led  
Turbine, 2013. - 467 sider   
Krimiserien med: Gröhn og de Brugge ; 3  
Walter forsøger at finde svar i Frankrig mens Jonna roder sig ud i 
endnu flere problemer da hun starter sin egen efterforskning efter 

at hendes kæreste anholdes for besiddelse af narkotika 
 
 
 
 
 



Try, Kjetil  
Fri os fra det onde  
People's Press, 2013. - 344 sider   
Krimiserien med: Rolf Lykke ; 2  
Er mordet på en bosnisk kvinde i Oslo en racistisk forbrydelse, eller 
er der andre motiver til det barske mord? Politiets efterforskning 
må intensiveres, da et nyt offer findes myrdet på samme måde, og 
et tredje offer er også i morderens fokus 
 
Vahman, Mehran  
Døden venter i Marrakesh  
Turbine, 2013. - 283 sider   
Den hårdtslående kriminalbetjent Danny er på flugt, og beslutter 
sig for at tage til Marrakesh og finde den muslimske pige Sabah, 
som han er forelsket i. Han har dog svært ved at holde lav profil og 
snart er han jaget vildt i den fremmede by, forfulgt af både narko- 
og våbenhandlere, amerikanske agenter, og Sabahs fanatiske 
familie 
 
Wiik, Øystein  
Slagteren  
People's Press, 2013. - 476 sider   

Operakritikeren Tom Hartmann er gået konkurs, og da han 
forsøger at rejse penge til et projekt, bringes han til sydfranske 
Cap Ferrat og en tvivlsom gammel ven Eddie Jones. Samtidig 
forsøger hans ekskone at opklare mordet på en kendt 
kunstkritiker, der serveres i glasmontre savet i to dele 
 
Winter, Leon de  
Hjemkomsten  
Turbine, 2013. - 416 sider   
Da Bram, en jødisk universitetsprofessor, mister sin søn Ben på 
mystisk vis, sætter han alt ind på at finde ham igen. Da det viser 

sig, at mange jødiske børn er forsvundet, opretter Bram et 
detektivbureau. Sammen med sin makker rejser han rundt i et 
sammenbrudt og amputeret Israel for at genforene så mange 
familier som muligt. Historien bevæger sig i årene mellem 2004-
2024 
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