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Dødens kemi
Af Simon Beckett

2007

Engelsk landsbykrimi med et makabert twist. 

Dr. David Hunter har en fortid som førende rets-

medicinsk antropolog.  Altså sådan en der kan 

aflure et rådnende ligs hemmeligheder. Hans 
forsøg på at trække sig tilbage til en fredelig 

landsby bliver afbrudt, da en seriemorder går i 

gang. Som professionel er han nødt til at gøre, 

hvad han kan for opklaringen. Som nytilflytter 
er han slet, slet ikke hævet over sine naboers 

mistanke. Plottet er udspekuleret og detaljerne 

decideret ulækre! Første bind i serien med 

patolog David Hunter.

Døderummet
Af Susanne Staun

2010

Dr. Maria Krause er en dygtig retsmediciner,  

men knap så dygtig til at holde sig på god fod 

med omverdenen. Undtagelsen er hendes 

sjæleven og kollega, nigerianske Nkem med det 

store hjerte. Da det voldsomt skamferede lig af 

en ung pige bliver bragt ind på retsmedicinsk 

afdeling i Odense, ryster det Maria. Første del 

af den velskrevne serie med Maria Krause. Prøv 

også Susanne Stauns serie om adfærdspsykolo-

gen Fanny Fiske.

Fars pige
Af Maggie Orford

2015

For Maggie Orford er apartheid i Cape Town et 

overstået kapitel. Men bandekriminalitet, korrup-

tion og vold,  især mod kvinder og piger,  sætter 

i høj grad sit præg på nutiden. Da lille Yasmin 

forsvinder efter en ballettime, må hendes far, 

politimanden Faizal Riedwaan, alliere sig med 

journalist Clare Hart for at finde hende, før det er 
for sent. Brutal og realistisk sydafrikansk krimi, 

som er tredje del af serien om Clare Hart, men 

den første der er udkommet på dansk.

Hævntørst  
Af Karin Slaughter

2014

Stemningsfuld thriller om den nyudklækkede 

betjent Kate Murphy og hendes noget mere 

hærdede kollega Maggie Lawson. Vi er i Atlanta 

anno 1974, en by der flyder af prostitution, vold 
og narko. På politigården sætter mandschau-

vinisme, homofobi og komplicerede raceskel 

dagsordenen. Og så er en psykopatisk politimor-

der på spil. Prøv også Karin Slaughters serie om 

Sara Linton og Will Trent.

Blodmanden
Af Robert Pobi

2013

FBI-agent Jake Coles’ fotografiske hukommelse 
er både en gave og en forbandelse: Han kan 

nemlig huske hver eneste grusomme detalje fra 

hvert eneste gerningssted, han har set. Da hans 

gamle far kommer slemt til skade ved en ulykke, 

må Jake for første gang i mere end tyve år 

krydse sit spor og besøge sin hjemby. Kort efter 

slår en morder til. En krimi hvor tempoet er højt, 

og der ikke er sparet på grusomhederne.

Dexters dunkle drømme
Af Jeffry P. Lindsay

2010

Dexter Morgan, charmerende retsmediciner 

med blodstænksekspertice om dagen, iskold 

seriemorder om natten. Foreløbig aner ingen 

uråd, og Dexter har så nogenlunde formået at 

tæmme sine lyster, så han kun myrder folk, der 

har fortjent det. Ironisk og ikke umorsom krimi, 

der er første del af serien med Dexter Morgan. 
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Irene  
Af Pierre Lemaitre

2014

Vicekommissær Camille Verhoeven har succes 

på jobbet og venter barn med sin smukke hustru 

Irène. Han kastes ud i jagten på en bestialsk 

seriemorder, der tilsyneladende er umulig at 

opspore – og som har overskud til på uhyg-

gelig vis at iscenesætte sine gerningssteder, 

så de imiterer berømte kriminalromaner. Denne 

velkonstruerede og nervepirrende krimi er første 

del af serien med Camille Verhoeven. 

Kaiken
Af Jean-Christophe Grangé

2013

En kaiken er den kniv, samuraikvinder brugte til 

at begå selvmord med. Det ved Olivier Passan, 

barsk parisisk politikommissær, for han er dybt 

fascineret af alt japansk, ikke mindst sin hustru 

Naoko. Naoko vil dog pludselig skilles, og imens 

spreder en seriemorder, kaldet fødselshjælpe-

ren, skræk i storbyens forslummede forstæder, 

hvor han sprætter gravides maver op og sætter 

ild til fostret. Læs også Grangés andre enkeltstå-

ende thrillere, fx De blodrøde floder og Rejsende 
uden bagage.

Kom aldrig mere tilbage
Af Hans Koppel

2014

Mike og Ylva Zetterbergs lever et almindeligt for-

stadsliv med datteren Sanna. Indtil den dag Ylva 

ikke kommer hjem fra arbejde. Denne krimi er 

et uhyggeligt og nervepirrende studie i den ond-

skab, der lurer under normalitetens overflade.  

Krucifiks morderen
Af Chris Carter

2010

Liget af en ung kvinde bliver fundet i et forladt 

hus uden for L. A. Hendes ansigtshud, negle og 

tænder er flået af,  mens hun stadig var i live. I 
hendes nakke er snittet et mystisk kors. Krimi-

nalassistent Robert Hunter får brug for al sit mod 

og al sin psykologiske viden i denne hårdkogte 

thriller. Første del af serien med Robert Hunter.

Nådens omkreds
Af Jørgen Brekke

2011

En stilfærdig museumsansat i Richmond, 

Virginia bliver halshugget og får huden flået 
af overkroppen. Kort efter udsættes en norsk 

bibliotekar for samme uhyggelige mishandling. 

En effektiv og udspekuleret krimi og den første i 

serien med Odd Singsaker.

Offer uden ansigt
Af Stefan Ahnhem

2014

Fabian Risk flytter familien til Helsingborg, hvor 
han selv kommer fra. Han har haft en hård tid 

som politimand i Stockholm og trænger til frede-

ligere græsgange. Sådan skal det dog ikke gå. 

Fabian har ikke boet i provinsen mange timer, 

før en af hans gamle klassekammerater bliver 

fundet med begge hænder skåret af.  

Over mit lig
Af Mikkel Birkegaard

2009

Frank Føns er en småforhutlet krimiforfatter med 

en forkærlighed for særdeles udpenslet vold. 

Nu er der imidlertid en ægte morder derude, der 

efterligner de fiktive uhyrligheder i virkeligheden 
og med Franks bekendte som ofre. En kompli-

ceret gyser med splatterelementer, der leger 

med begreber som virkelighed, fiktion og ansvar. 
Prøv også hans Libri di Luca.

Skrig under vand
Af Jeanette Øbro Gerlow og Ole Tornbjerg

2010

En ung, succesrig fødselslæge ligger dolket i 

sneen foran sit hus. Det hus, hvor hans lige så 

succesfulde hustru, au pairen og de små tvil-

lingedrenge sover i. Psykolog og profileringseks-

pert Katrine Wraa vender hjem fra England til sin 

første opgave for det danske politi. Første del af 

serien med Katrine Wraa. 
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Skyggen
Af Cody McFadyen

2012

Specialagent Smoky Barrett jagtede engang 

mordere sammen med FBIs bedste. Nu kæmper 

hun for at opbygge skyggen af en tilværelse ef-

ter at have mistet både mand og barn. Kampen 

for at fange en psykopatisk morder, der går efter 

prostituerede, er med til at bringe hende på fode 

igen. Skyggen er første del af serien med Smoky 

Barrett. Absolut ikke for sarte sjæle.

Smerten selv
Af Stephanie Caruana

2013

En kendt fotograf findes dolket til døde. Var det 
en sadomasochistisk sexleg, der gik galt, eller 

en forsmået elsker på hævntogt? Den unge 

psykolog Mickey forsøger at hjælpe politiet men 

kæmper med egne dæmoner. Rå og grænse-

overskridende krimi fra grænselandet mellem 

smerte og erotik.

Solstorm
Af Åsa Larsson

2004

Prædikanten Viktor Strandgård har været død 

før. Den oplevelse har han baseret mangen en 

dunderprædiken på. Denne gang har nogen 

sørget for, at han forbliver helt og aldeles død. 

Rebecka Martinsson, der til daglig er advokat 

i skatteret i Stockholm, vender hjem til sin 

barndomsby Kiruna for at at hjælpe den dræbtes 

søster, der står anklaget for mordet. Første bind 

i serien med Rebecka Martinsson.

Sort sensommer
Af Inger Wolf

2006

Liget af en ung kvinde bliver fundet i de idylliske 

skove uden for Århus. På hendes bryst er an-

bragt en buket af den dødsensgiftige skarntyde-

plante. Efterfølgende finder politiet hendes lille 
søn alene hjemme, panisk af angst. Vicekrimi-

nalkommissær Daniel Trokic med det mørke 

sind og de kroatiske aner får hjælp til opklarin-

gen af den noget mere sprælske it-specialist 

Lisa Kornelius. Solstorm er første bind i serien 

med Daniel Trokic.

Stadig savnet 
Af Chevy Stevens

2012

Nogle mareridt er næsten umulige at vågne op 

fra. Annie O’Sullivan blev bortført, indespæret 

og mishandlet. Efter et helt år i helvede lykkedes 

det hende at flygte. Men kan hun nogensinde 
slippe helt fri af bortførerens kløer? En ualmin-

deligt nervepirrende, psykologisk thriller.

Det syvende mord
af Paul Cleave

2013

Joe gør rent på en politistation. Han besøger 

sin gamle mor og passer sine fisk. Folk synes, 
Joe er lidt tung i det, men flink. I sin fritid har Joe 
foreløbig myrdet seks personer. Ikke fordi han 

er psykopat eller noget, han keder sig bare. Nu 

har en eller anden efterlignet ham og begået 

et syvende mord. Sorthumoristisk og temmelig 

grusom krimi set fra seriemorderens synspunkt.

Zack
Af Mons Kallentoft og Markus Lutteman

2014

Fire asiatiske ludere bliver myrdet på bestialsk 

vis. Kriminalinspektør Zack Herry er på sagen 

samtidig med, at han forsøger at holde sin 

karriere i overhalingsbanen og ikke blive trukket 

ned i sølet af kokain, illegale rave-parties og 

tvivlsomme bekendtskaber i Stockholms under-

verden. Første del af Herkulesserien.


