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Så nærmer julen sig for alvor. Nu skal de sidste julegaver
indkøbes.  Naturligvis  er  der  masser  af  krimiønsker  på
diverse ønskesedler. Og der er da også masser at vælge i
mellem. Derfor er det bare afsted til boghandel og gardere
sig  til  de  kolde  vinteraftner  med  iskolde  gys  og  andre
krimi/spændingsromaner. 
Allerede nu kan vi se at 2020 også bliver et bogrigt år. Det
kan man se efterhånden som forlagene er  i  gang med at
afsløre deres kommende nye titler og forfattere. For der er
både  fra  mange  af  de  gamle  kendinge  men også  en  stor
skare nye af forfatter der gør deres entre. Krimicirklen vil
derfor hele tiden fortælle efterhånden som vi får viden om
nye titler. Hold øje under ”Bøger På Vej”.
Angående nyheder kan vi  også bekendtgøre at  fra  nye år
kommer Krimicirklen et helt nyt og mere nutidigt layout. Det
er også nemmere at manøvrere rundt på siderne Vi håber at
moderniseringen vil blive vel modtaget af vores læsere og
samarbejdspartnere og naturligvis forlagene. Vi tager meget
gerne  mod  kritik,  forslag  og  spørgsmål.  Vi  er  bl.a.  i
besiddelse over 200 udenlandske fagopslagsværker med af
masser  af  oplysninger  så  bare  kom  an!  Vi  biholder  også
Diamant uddelingen som vi plejer 1-6. De samme gør vi også
med  at  udgive  4  hæfter  med  anmeldelser  som  kan
downloades. Til aller aller sidst på gensyn i 2020! 
Redaktør Finn Hansen.

KRIMICIRKLENS LEDER 

 FRA KRIMICIRKLEN.
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KENDT DETEKTIV VENDER TILBAGE.
Det er Susanne staun der er tale om. Hun har sat sig til PC
´eren og skrevet en ny historie med Dr. Fanny Fiske.
Den dejlige rapkæftede, mandeglade og Vecchia-drikkende
dr. Fanny Fiske er tilbage i den nye krimi: Kønslig Omgang.
Her der stiller Staun skarpt på nutidens kønsopfattelse og
#MeToo-bevægelsen.  Dr.  Fanny  Fiske,  der  er  berømt
adfærdspsykolog  med  speciale  i  profilering  af  serie-
forbrydere. Fiske bliver indledningsvis anmeldt og skal stå til
regnskab  for  fortidens  synder,  herunder  sin  lemfældige
omgang med de unge mænd og betjente, som hun i årtier
har undervist – og opfattet som sit private kagefad. Samtidig
må  hun  trække  i  arbejdstøjet,  da  en  række  grimme
voldtægter hærger Cornwell-Graftons barer. Nu er kunsten
at belægge sine ord med nutidens krævende omhu er ikke
dr.  Fiskes stærke side, og en politisk sensitiv profilering i
sagen skaffer hende endnu flere fjender på halsen, skaber
postyr  og  optøjer  i  gaderne  og  sætter  Cornwell-Graftons
politi skakmat. Det er op til dr. Fiske at indfange en af de
gale  demonstranter  med  mord  på  samvittigheden,  finde
voldtægtsforbryderen  og  samtidig  undlade  at  kalde  sine
påståede ofre for grimrianer – kan dr. Fanny Fiske lære at
navigere i en ny, mere sensitiv verden?
Der er noget at glæde sig til. Thrilleren udkommer 24 marts
2020.

ANNA GRUE ER OGSÅ AKTUEL I MARTS MÅNED.
På  Lindhardt  &  Ringhof  får  Anna  Grue  udgivet  sin  nye
kriminalroman med titlen Mord I Genbrugsen 27. marts. Der
er ingen oplysninger om det er en ny Dan Sommerdahl krimi.
Men handlingen er følgende: En række dødsfald sker blandt
en  flok  frivillige  i  en  af  Nykøbing  Sjællands  genbrugs-
butikker. Først ét, så et andet af de ældre mennesker mister
livet.  Politiet mener,  det er af naturlige årsager,  men den
tror efterlønneren Anne-Maj Mortensen ikke på. Stædigt går
hun i gang med selv at opklare sagen midt i hverdagslivet
med  familiemiddage,  slankekure,  hundeopdragelse  og
havearbejde. 
   
LØRDAG DEN 23. NOVEMBER INDTAGER DEN UNGE MORSE
OG  DR1 TAGER HUL PÅ SÆSON 6.
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Morses politistation er blevet nedlagt, og han og kollegerne 
er spredt for alle vinde. Morse er havnet i ordenspolitiet i en
lille flække langt ude på landet. Hans tid går med at opklare
småtyverier og opstøve bortkomne heste – lige indtil han en
dag  finder  liget  af  en  savnet  skolepige.  Da  en  ung
stofmisbruger anholdes for mordet, sætter Morse alt ind på
at bevise, at han er uskyldig. 
Der bliver foreløbigt sendt 4 episoder i alt. Meget tyder dog
på at, Unge Morse vender tilbage i 2020 og for det ikke skal
være løgn, så er der flere engelske magasiner skriver at, der
også vil være gensyn i 2021 samt at det ender med at serien
bliver  længere  af  den  gamle  Morse  som  endte  med  33
episoder. Noget at glæde sig til.

JACK REACHER BLIVER TV-SERIE PÅ AMAZONE!
Nyheden er ude! Jack Reacher bliver en tv-serie på Amazon!
I  flere  måneder  bad Lee  Child  sine  læsere  overalt  om at
foreslå en skuespiller at spille Reacher,  og mange af dem
sendte sine kandidater. Lee og producenterne leder nu efter
en  skuespiller  (helst  mindre  kendt).  En  person  der  er  i
aldersgruppen  30-55  år  (glem ikke,  Reacher  er  36  år  i  i
debutromanen  Falske  Værdier  (Forlaget  Modtryk  1998,
Killing  Floor  1997),  og  der  er  de  følgende  romaner  at
overveje), STORE og musku-løse ( tæt på 6,5 "med hænder
som frosne supermarkeds lørdagskyllinger). Så snart vi har
fundet sådan en støbning er beslut-tet, giver vi dig besked!
Skriver forfatteren og producenterne.
Hvad  angår  filmene,  bliver  der  ikke  flere.  De  samme
personer takker også Tom Cruise for at bringe Reacher til
den store skærm og alt hvad han gjorde for at promovere
bøgerne til et bredere publikum. Lee siger, "Jeg elskede at
arbejde  med  ham,  og  han  er  en  fantastisk  fyr,  og  jeg
elskede,  hvad  han  gjorde  i  begge  film,  men  fan´sene
accepterede aldrig helt det fysiske aspekt, så vi foretager en
ændring. Men jeg vil savne ham og vil ikke høre et kritisk
ord imod Tom. "
Krimicirklen vender tilbage så snart der foreligger mere info,
og vil opdaterer vi denne artikel hen ad vejen.

CAMILLA  GREBE  FOR  ANDEN  GANG  INDENFOR  TRE  ÅR
VALGT SOM ÅRETS SVENSKE KRIMI 2019.
Grebes nye krimi ,Skyggejægeren, (som udkommer på dansk
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til marts), er netop blevet udråbt til ÅRETS SVENSKE KRIMI
2019 af  Det Svenske Krimiakademi.  Dermed er  det  anden
gang inden for kun tre år, at Camilla Grebe modtager den
prestigefyldte titel. Hendes forrige roman Husdyret modtog
samme  pris  i  2017  og  året  efter  Glasnøglen  for
Skandinaviens bedste krimi.
Skyggejægeren  er  en  krimi  om  en  uopklaret  sag  og  de
kvindelige  efterforskere,  der  i  årenes  løb  beskæftiger  sig
med sagen – Britt-Marie i 70’erne, Hanne i 80’erne og Malin i
2019. Det er en fritstående fortsættelse af Dvalen (2019),
Husdyret (2018) og Når isen brister (2016).
En februar nat i 1944 bliver en kvinde fundet myrdet i en
lejlighed  i  Stockholm.  Hun  bløder  fra  baghovedet  og  fra
hænderne,  der  med et  stort  søm er naglet  fast  til  gulvet.
Morderen  bliver  aldrig  fundet.  I  1970'erne  starter  Britt-
Marie som ung betjent hos Östertuna politi i Stockholm. Hun
kæmper  med  at  finde  sin  plads  i  politienheden  og  skal
samtidig balancere familie- og arbejdsliv. En dag bliver hun
involveret i en uhyggelig mordsag, hvor enlige kvinder med
små børn bliver myrdet og sømmet fast til gulvet. Det lyder
kun alt for bekendt, for Britt-Maries egen mor blev slået ihjel
på nøjagtig samme bizarre måde tredive år tidligere. Hvad
er morderens motiv? Og kan de nå at stoppe ham, inden han
slår til igen?

MARIANNE  MONTEAU  SNART  AKTUEL  MED  SIN   TREDJE
KRIMI.
Vores veninde Politiassistent Lucy Kiehl er på vej med sin
tredje krimi. Titlen er Mit Navn Er Viktor. Lucy er udlånt til
Københavns politi og så småt på vej tilbage til Aarhus, da en
kendt  byggematador  brutalt  skydes  ned  i  sin  have  på
Frederiksberg.  Og  hvor  den  hårdtprøvede  enke,  midt  i
sorgen over sin mands død, skal føre virksomheden videre,
må Lucy og hendes kolleger arbejde i døgndrift for at løse
mysteriet om mordet på den magtfulde mand.
Efterhånden som Lucy graver sig dybere ned i sagen, går det
op for hende, at glansbilledet af den ellers så vellidte familie
krakelerer. For hvem var egentlig Bernt Thaulows venner?
Hvem  var  hans  fjender?  Og  kan  man  regne  med,  at
morderen ikke slår til igen …?
Mit navn er Viktor. Handlingen udspiller sig i og omkring
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København  med  den  stædige  arbejdshest  til  en
politiassistent: Lucy Kiehl fra Aarhus. Bogen bliver udgivet
på Forlaget Grønningen 1 den 13. marts.

ATTER EN GANG SLOG BOGFORUM EN NY REKORD.
Bogforum 2019 som løb af  stablen 16-17 & 18 november
slog  atter  rekorden.  De  tre  dage  lagde  38.186  betalende
gæster vejen om Bellacenteret. Alene om lørdagen var der
over 15.000 personer.  Efterhånden er det blevet lidt af et
helvede at  bevæge sig der er  simpelthen for  lidt  pladser
hvor man kan sætte sig og hvile sig. Det var i hvert fald hvad
et par ældre damer fortalte undertegnede.

FORLAGET AMBUSH BOOKS

KJELD BROKSØ. FJENDESPOR. 405 Sider. 198,00 Kr.

Keld  Broksø  er  absolut  en  af  Danmarks  lidt  oversete
forfattere og det er synd. For Broksø skriver gang på gang
fine, spændende og

medrivende spændingsromaner.  Fjendespor”  er  den sidste
nye af  slagsen.  Den handler om at krydse sine egne spor
med  fatale  konsekvenser  der  sker  der  ved.  En  voldsom
hændelse på et albansk børnehjem indhenter den danske,
adopterede  kriminalbetjent,  Stefan  Kushova  Andersens
fortid.  Glemte fami-liebånd bliver pludselig dødsensfarlige,
mens  hastigt  voksende  formuer  skabt  af  svindel  med
pyramidespil,  våben-,  narko-  og  ikke  mindst
menneskesmugling. Der gør bomstærke klaner stadigt mere
og mere kyniske. Albansk mafia forgifter voksende dele af
Europas  og  New  Yorks  underverden.  Den  forgrener  sig
nordpå gennem Tyskland og smadrer Stefans forsøg på at få 

KRIMICIRKLENS  NYESTE 

   FORLAGSANMELDELSER.
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et nyt, roligt liv i Københavns Sydhavns nye boligblokke. Et
kursus og et mord i New York kickstarter en hæsblæsende
rejse mod Stefans egne rødder og hæsblæsende og blodig
jagt gennem en fremmed, forarmet del af Europa - samt til
Berlin, København - og selv Roskilde Festival går ikke ram
forbi, hvor Stefan gang på gang tvinges ud i gråzoner hvor
grænsen mellem hvad der er lovligt og ulovligt,  rigtigt og
forkert  er  meget  fleksibel.  Det  konfronterer  ham  med
skæbnesvangre valg, hvor menneskeliv står på spil - og han
selv drives frem af fromme håb om en højere retfærdighed.
Og håb om at redde sig selv fra en grusom død, der synes
stadig  mere  sandsynlig.  "Fjendespor"  er  en  international
thriller  med  afsæt  i  virkelige  begivenheder,  klaner  og
vesteuropæisk  nutidshistorie.  Helt  klart  6  Diamanter  til
Broksø.

Finn Hansen.

FORLAGET EGOLIBRIS

DEAN KOONTZ. DET STILLE HJØRNE Oversat af Jan Bagge-
Nielsen efter THE SILENT CORNER. 450 Sider. Kr.149.50 

Siden 2014 har der været stille med Dean Koontz forfatter-
skab ¨på dansk. Der var der også udgivet 60 værker. Derfor
er glæden stor da der i 2019  udkom Det Stille Hjørne fra
forlaget Egolibris. Der følger også budskabet om at bind 2
udkommer  i  2020.  i  den  nye  serie  som  Dean  Koontz
præsenterer  således:”Jeg  har  virkelig  behov  for  at  være
død.”Med disse ord nedfældet på et stykke papir tager en
mand, der havde alt at leve for, sit eget liv. Han efterlader
sig hustruen og hovedpersonen Jane Hawk, FBI-agent, som
kaster sig ud i en brutal jagt for at finde sandheden om sin
mands selvmord. Koste hvad det vil. 

Da Jane finder snart ud af, at en alarmerende lang række
succesfulde  mennesker  med  tilsyneladende  gode  og
lykkelige liv også begår selvmord, aner hun et mønster, og
pludselig er hun den mest efterlyste person i USA. Hendes
magtfulde fjender holder hånden over en hemmelighed, der
er så vigtig – og frygtelig – at de er villige til at eliminere
enhver, som står i vejen for dem. De har dog gjort regnskab
uden at kende Jane Hawk, der er lige så udspekuleret, som
de er koldblodige – og lige så ubøjelig, som de er
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skånselsløse. Hun er nemlig drevet af en retskaffen vrede,
som hendes modstandere  aldrig vil kunne begribe. For den
kommer fra hjertet. Hun er drevet af en retskaffen vrede,
hendes  modstandere  aldrig  vil  kunne  begribe.  For  den
kommer fra  hjertet.  Hvis  nogen troede at  Koontz  med sit
længere fravær hvor kørt tør for ideer kan de godt tro om
igen. Det er den gode gamle Koontz for fuld udblæsning og
hans nye Jane Hawk skal nok få en kæmpe fanskare.

Der er 6 diamanter.

Finn Hansen.

JAN THIELE. JEG TESTAMENTERER 288 Sider. Kr 249,95

Den tidligere detektiv Frants Hjejle har fået job som sælger
på  et  forlag.  Han  er  overhovedet  ikke  interesseret,  da
politiet  beder om hjælp til  at  opklare mordet på forlagets
direktør - et mord, der fandt sted for flere år siden.

Pludselig  bliver  Hjejle  fyret  uden  grund.  Han  bliver
mistænksom  og  opsøger  den  tidligere  forlagsmedarbejder
Frederik Jersild, som har været sigtet i sagen. Mødet bringer
dem  begge  i  morderens  søgelys,  og  den  hæsblæsende
forfølgelse begynder, men hvem jager egentlig hvem? Dette
er den første af de 5 bøger som forfatteren har sat sig for at
skrive. 

Den tegner godt for resten af projektet.

4 Diamanter.

Finn Hansen.

FORLAGET GAD.

ALAFAIR BURKE. BAG FACADEN. Oversat af Lærke Pade efter
THE WIFE. 2018 352 Sider. Kr.249,95

Hvis  du  kan  lide  Liane  Moriartys  Big
Little
e
 Lies,  Lisa  Jewell  og  Gillian  Flynn,  vil  du  elske  denne
fængslende  newyorker-krimi  om,  hvad  der  foregår  bag
facaden i et luksushjem på Manhattan. Det er ordene som
bag  facaden  får  med  på  vejen  af  de  omtalte



forfatterkolleger. Historien starter med Angela møder Jason
Powell, da hun serverer til en middag i det luksuriøse East
Hampton. Hun forestiller sig ikke andet end, 
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der er tale om en sommerflirt, men hun har gjort vært uden
for den flotte og karismatiske økonomiprofessor har helt og
adeles andre planer – og året efter er de gift. 

Ægteskabet  giver  Angela  mulighed  for  at  begynde  forfra.
Endelig kan hun og hendes teenagesøn kan omsider flytte ud
af hendes mors hus i The Hamptons og tage hul på en ny
tilværelse i Jasons luksuslejlighed på Manhattan, hvor ingen
gudskelov kender til hendes tragiske fortid.

Men lykken varer som bekendt ikke ved. Da Jason pludselig
kommer  under  anklage  fra  en  af  sine  unge  studerende,
bliver Angela hevet med ind i  en nedadgående spiral,  der
truer  med at  flå  hele  deres  tilværelse  op  med rode –  og
bringe fortidens hændelser frem i lyset …

Forrygende fortælling der sider lige i øjet. 5 Diamanter.

FORLAGET HARPERCOLLINS NORDIC.

ADELE  PARKS.  HUN VAR  VELKOMMEN.  Oversat  af  Camilla
Pontoppidan Haderup efter I INVITED HER IN. 479 Sider. Kr.
249,95

Adele Parks Hun Var Velkommen er endnu et fremragende
eksempel på hvordan man skriver en Domstic Noir. En for-
tælling der går rent ind hos læserne. Da de gik på college,
var Mel og Abi hinandens bedste slyngveninder, og de delte
glæder og sorger,  altså lige indtil  Mel blev gravid og blev
tvunget til at droppe ud fra studiet.
Sytten år senere kunne de to kvinders liv ikke være mere
forskellige.  Mel  er  lykkeligt  gift  og  bor  sammen  med  sin
dejlige  mand  og  tre  yndige  børn  i  England.  Abi  derimod
rejste  til  LA,  hvor  hendes  liv  har  været  en  lang  fest  i
overhalingsbanen som tv-vært og ven med de kendisserne.
Men festen fik dog en brat afslutning. Hun opdagede nemlig
kæresten i seng med en anden, og det eneste, som Abi har
brug for lige nu, er en god ven, som vil dele vin og sorger
med hende. Findes der et bedre sted end hos Mel og hendes
forstående mand?



Da Mel bliver kontaktet af sin gamle veninde, tøver hun ikke
et  sekund  med  at  tilbyde  kost  og  logi  og  varmen  fra  et
hyggeligt hjem. Det skulle hun aldrig have gjort. Der går dog
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ikke længe, før Mel begynder at sætte spørgsmålstegn ved
Abis  historie.  Hvad er  det,  hun skjuler?  Og hvad var  den
egentlige årsag til, at hun vendte hjem? Se det er lige det
nye læsere selv må finde udaf. Fra Krimicirklen tilføjes at det
er  en  tankevækkende  læseoplevelse  af  de  helt  store.  6
diamanter.

Finn Hansen.

KARIN SLAUGHTER: DEN SIDSTE ENKE. Oversat af efter THE
LAST WIDOW. 498 Sider. Kr.

Karin  Slaughter  skriver  som  bekendt  3  forskellige  serier,
nemlig  Gorgia,  Atlanta  og  Grant  County  serien.  Foruden
Stand Alone bøgerne som nu tæller 5 værker. I ny krimi, Den
sidste enke Slaughters serie  om Georgia.  Serien med Will
Trent  og Sara  Linton.  Opstarten er  brutalt  og blodig  med
masser af ofre til følge.

Og det hele sat i scene for en kidnapning. Forskeren Michelle
Spivey bliver kidnappet på vej ud af shoppingcentret med
sin datter. Politiet afsøger området, da hendes mand melder
hende  savnet,  men  de  finder  intet.  Efterforskningen  er
resultatløs, det er som om hun er forsvundet op i den blå
luft. 

En måned senere er Retsmediciner Sara Linton er til frokost
sammen med sin kæreste, efterforsker Will Trent. Det er en
almindelig søvnig søndag eftermiddag, men sommeridyllen
afbrydes pludseligt af sirener. Sara og Will er som bekendt
begge trænet til at hjælpe, og deres job – deres kald – gør,
at de altid kommer til undsætning, når der er brug for hjælp.
Men denne dag ender på få timer med at blive vendt op og
ned:  en  skrækkelig  dag,  hvor  situationen  er  helt  ude  af
kontrol, og Sara er taget til fange, mens Will bliver tvunget
under jorden.

Omstændighederne sender de to til Appalachebjergene og til
den forfærdelige sandhed om, hvad der i virkeligheden skete
med Michelle den dag, hun blev kidnappet.

Karin Slaughter har med Den Sidste Enke alt i alt skrevet 21



bøger siden debut´en i 

Jeg læste tilfældig at en anden anmelder havde skrevet at
hendes bøger var ”for pæne”. Det vil forfatteren tilsyne-
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ladende  ikke  have  siddende  på  sig.  Hun  har  nemlig  med
denne bog skrevet en hårdkogt kriminalroman som viser at
denne gren af genren behersker hun til fulde. Hun har med
Den Sidste Enke skrevet endnu en page turner der høster 6
Diamanter fra Krimicirklen.

Finn Hansen

FORLAGET JENTAS.

MATTHEW  ARLIDGE,  DÅSESKJUL  Oversat  af  Stig  W.
Jørgensen efter HIDE AND SEEK. 2016. 348 Sider. Kr. Låst
inde. Jaget vildt. Sat fast for et mord, hun ikke har begået… 
Det  er  vilkårene  for  Helen  Grace.  Hun  er  en  af  de
højprofilerede  indsatte  i  Holloway-fængslet.  Og Helen  har
ingen muligheder for gemme sig. At hun har endt der, er at
hun har fået mange uhyggelige fjender i løbet af sin karriere
Og nu sidder hun blandt de værste udskud af seriemordere
og  andre  morderiske  personer.  Hun  må  for  alvor  træde  i
karakter da en af Helens medfanger bliver fundet skamferet
og  myrdet  i  sin  aflåste  celle,  der  står  det  klokkeklart,  at
morderen er en indefra.
Uret  tikker  allerhelvedes  hurtigt  for  Helen,  mens  hun
kæmper for at afsløre den person, der forsøger at få hende
dømt på falske beviser.  Alt imens stiger antallet af døde i
fængslet. Helen må trække på alle sine evner og instinkter
for  at  fange  seriemorderen  og  afdække  sand-heden,  før
morderen når frem til hende.
Dåseskjul - er til dato Matthew Arlidge bedste bog. På trods
af  den  for  det  meste  af  handlingen  foregår  indenfor
fængslets mure. Den har et fremragende og overraskende
plot. Den byder på spænding og action fra start til  slut. 6
Diamanter.
Finn Hansen.

LEE CHILD. BYTTELEG. Oversat af Jakob Levinsen efter PAST
TENCE 2018. 427 Sider. Kr.

Det er den 23. bog i serien om actionhelten Jack Reacher.
Sammen med sin forfatter Lee Child, har de oplevet mangt



og meget.  Det  gode ved det  er,  at  ingen af  dem lider  af
metaltræthed på trods af at have skrevet så mange værker.
I  den  nye  leger  Lee  Child  kispus  med  læseren.  Den  er
spændende og på mange måder anderledes. Det varede en
rum tid før undertegnede fandt ud af hvad hensigten med de
”flinke menneskers” dagsorden gik ud på. Handlingen:

Som sædvanlig stiller Jack Reacher sig ud på kørebanen og
stikker  tommelfingeren  frem.  Hans  plan  er  at  følge  efter
solen  på  en  storslået  rejse  gennem  USA  fra  Maine  til
Californien. Han når bare ikke ret langt. På en landevej dybt
inde i New Englands skove ser han et frønet vejskilt pege i
retning  af  et  sted,  han  aldrig  har  været:  nemlig  sin  fars
fødeby.  Hvad betyder en dag fra eller  til?  Tænker han og
vælger at tage en omvej.
Et  andet  sted  i  nærheden  det  øde  område  bryder  en  bil
sammen. To unge canadiere var på vej til New York City for
at sælge en skat. Nu er de strandet på et ensomt beliggende
motel langt fra alfarvej. Ejerne virker nærmest overvenlige.
Ikke  desto  mindre  er  stedet  er  mærkeligt,  men  der  er
desværre ikke andre muligheder for de to canadier.
Næste morgen forhører Reacher sig på det lokale arkiv om
at  finde  sin  families  gamle  hjem.  Han får  at  vide,  at  der
aldrig har boet nogen ved navn Reacher i byen. Han har godt
nok altid været klar over, at hans far var rejst derfra uden
nogensinde at vende tilbage, men nu begynder Reacher for
alvor  at  undre  sig:  Har  hans  fædrene  ophav  overhovedet
været der?
Mens Reacher forsøger at komme til bunds i sin fars liv, og
det  viser  samtidig  at  canadierne  også  er  i  livsfare.  Nu
begynder  flere  forskellige  historier  at  løbe  sammen.  Det
fører Reacher frem til en chokerende opdagelse om: Nutiden
kan  være  barsk  nok,  men  fortiden  er  heller  ikke
nødvendigvis særlig langt væk – og kan være dødbringende.
Der er lige at tilføje at den danske titel Bytteleg siger meget
om handlingen. Altså hvis I forstår hvad jeg mener. Genial
og uventet plot. 6 Diamanter.
Finn Hansen.

SIMON KERNICK.  GRAVPLADSEN. Oversat  af  Per  Vadmand
efter  THE  BONE  FIELD.  2017.  334  Sider.  299,95  Kr.  Da
resterne  af  en  21-årig  kvinde,  der  forsvandt  sporløst  i
Thailand i 1990, bliver fundet i jorden på en gammel katolsk



skole i Buckinghamshire, tager det langvarige mysterium en
helt ny og anderledes drejning. Hendes daværende kæreste,
Henry Forbes, som meldte hende savnet dengang og nu er
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nu blevet midaldrene universitetslektor, står frem med sin

advokat  og  fortæller  kriminalassistent  Ray  Mason,  at  han
ved,  hvad  der  hændte  Kitty,  og  hvem der  dræbte  hende.
Denne meddelelse udløser et dødsens farligt attentat. Det er
bare begyndelsen! 

Således begynder en jagt på sandheden med fokus på en
brutal bande af kriminelle, en rig, dysfunktionel familie med
en frygtelig fortid,  og en meget ambitiøs mand, der er så
grusom og skånselsløs, at han skal stoppes for enhver pris.

Der er fuld fart på. Samtidig med læseren præsenteres for
en række interessante bipersoner slutter historien med at
der lægges op til Simon Kernicks 3. bind i Ray Mason serien.
Den har titlen: The Hanged Man. Så den kan vi ikke få hurtigt
nok. 6 Diamanter fra Krimicirklen til Kernick.

Finn Hansen. 

ANGELA MARSONS. FORSVUNDNE PIGER. Oversat af Stig W.
Jørgensen efter LOST GIRLS. 2015 Sider. 299,00 Kr

To piger forsvinder. Kun den ene vil komme tilbage. 

Det forældrepar, der tilbyder den største løsesum, kommer
til at se deres datter igen.

Det par, der taber, gør ikke. Tag ikke fejl. Et barn kommer til
at dø.

Da bedsteveninderne på ni år, Charlie og Amy, forsvinder,
bliver to familier kastet ud i et mareridt. En sms bekræfter
det  utænkelige:  at  pigerne  er  blevet  ofre  for  en  frygtelig
kidnapning.

Uret begynder at tikke for kommissær Kim Stone og hendes
team, da endnu en sms spiller familierne ud mod hinanden i
kampen for at redde deres børn.

De bliver narret igen og igen, mens de afdækker et helt spor
af mord, og Stone indser, at de brutale dræbere måske er de
værste,  hun  hidtil  har  stået  overfor.  Hun  forstår,  at
chancerne for at få pigerne hjem i live bliver mindre for hver
time, der går.



Et  mørkt  net  af  hemmeligheder  fra  familiernes  fortid
rummer nøglen til at løse sagen. Men kan Stone holde sig i
live længe nok? Eller vil et af børnene betale den højeste
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pris?

Forsvundne Piger – Er en af de mest uhyggelige bøger jeg
har læst p.t. Det er nogen af de mest infame gerningsmænd
vi  har  været  præsenteret  for.  Chris  Carter  har  fået  en
virkelig  konkurent  i  Angela  Marsons  Kim  Stone  bøger.
Plottet  er  unikt  person  galleriet  viser  nogle  psykologiske
typer er knivskarpt tegnet forrygende. Der er 6 skinnende
Diamanter. PS Det er en page turner det er svært at lægge
fra sig!

Finn Hansen.

TESS GERRITSEN. ISKOLD. Oversat af Anne Mette Poulsen
efter ICE COLD 342 Sider. Kr

8. bind  Iskold -  I Serien OM Rizzoli & Isles. Allerede fra
start af kan vi afsløre fra krimicirklens side udmeldes, at det
er TessGerritsen i topform! 

HANDLINGEN:  Han  iagttager  dem.  Han  venter.  De
forsvinder. Der er sket noget rigtigt forfærdeligt i den lille
tilsneede landsby Kingdom Come i Wyoming. Miljøet er tolv
sælsomt  ens  huse  der  står  mørke  og  forladte.  Alle
menneskerne,  der  boede  der,  er  tilsyneladende  pist
forsvundet fra jordens overflade. Maura Isles kører gennem
området  sammen med en  gruppe venner,  da  de pludselig
bliver  fanget  i  en  voldsom  snestorm.  De  søger  ly  i  den
forladte landsby.  Og her begynder deres værste mareridt.
Det  er  bare  det  at  det  bare  er  begyndelsen.  Flere  dage
senere flyver Jane Rizzoli til Wyoming for at lede efter sin
forsvundne veninde Maura. De findere et forulykket køretøj
med fire  svært  forbrændte lig  i  kabinen.  Kan et  af  ligene
være  Maura?  Janes  jagt  efter  sandheden  fører  hende  til
Kingdom Come. Netop der hvor personen, der iagttog Maura,
nu også ligger på lur efter Jane Rizzoli. Der er skruet op på
spændingsniveaute på fuld blus.  Atter  en gang viser  Tess
Gerritsen at hun gang på gang kan skabe et realistisk plot. 6
diamanter. Dette er absolut en af forfatterens bedste krimier
til dato.



Finn Hansen.
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STAV  SHEREZ.  MØRK  HÆVN.  Oversat  af  efter  A  DARK
REDEMPTION. 2012. 350 Sider. 299,95 Kr.

Visse  mennesker  vil  gå  langt  for  at  holde  på  en  hemme-
lighed...

London bader i sensommerens sidste hedebølge allerede fra
morgenstunden,  den  dag  politikommissær  Jack  Carrigan
bliver kaldt ud til  en lejlighed i King’s Court: En afrikansk
studerende er fundet groft mishandlet og dræbt.
Jack  Carrigan  får  assistance  til  efterforskningen  af
politiassistent Geneva Miller, der er ved at komme sig efter
sin  skilsmisse  ved  hjælp  af  arbejdet  og  lidt  for  meget
alkohol.  Efterforskningen  af  mordet  på  den  unge  kvinde
fører  de  to  ud  i  Londons  underverden  af  illegale
immigranter,  traumatiserede  børnesoldater,  og  vrede,
afrikanske  mænd.  Mange  interesser  er  i  spil,  også
internationalt,  og  efterforskningsarbejdet  bliver  fulgt  nøje
fra  højeste  sted.  Samtidig  ripper  sagen  op  i  Carrigans
personlige mellemværende med Afrika, der har kastet mørke
skygger over hans liv, siden han rejste til Uganda som ung
sammen med to studiekammerater.
Mørk  hævn er  første  bog  i  serien  om  politikommisær
Carrigan  og  politiassistent  Geneva  Miller  og  en  stærk
fortælling  om  sår,  der  er  for  dybe  til  at  kunne  hele,  og
tilgivelsens svære vilkår, når ingen vil kendes ved ansvaret.
Mørk Hævn er en af de mest uhyggelige fortællinger som er
udgivet  fra  Jentas  til  dato.  Den  er  også  interessant  på
mange måder. Men vær parat til en barsk læseoplevelse som
man ikke glemmer lige med det samme.
5 Diamanter.
Finn Hansen.

FORLAGET KARENGROTHE. DK 

KAREN MØLLER GROTHE. HAVFRUE DØD. Sider. Kr.

I domkirkebyen Ribe går en ældre mand en tidlig morgentur
med sin hund. På det store vandhjul ved Ydermøllen får han
øje på en kvindekrop, der er klædt ud som en havfrue. Der
er  ingen  tvivl  om,  at  kvinden  er  død.  Hvem  er  hun,  og



hvorfor  bliver  hun udstillet  på en så fantasifuld og brutal
måde? Politikommissær Thomas Andersen og hans team fra
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Tønder bliver tilkaldt, og det viser sig hurtigt, at fortid og
nutid blandes i et uskønt og farligt miks. Da der sker endnu
et  drab,  skal  efterforskningen  drejes  i  en  ny  retning,  og
Andersen  tvinges  til  at  tage  begreberne  jalousi  og
hævnfølelse med i betragtning, før han endelig kan lægge
sagen bag sig. Med disse tre bøger har Karen Grothe skrevet
tre fremragende i sin serie ”Krimier På Kanten” der har givet
et spændende indblik i miljøet ved Vadehavet. Un har også
ramt  sit  persongalleri  på  en  strålende  måde  og  med
realistiske plot. Det bliver spændende at se om forfatteren
har  flere  krimier  på  vej  fra  Krimi  På  Kanten.  Her  tildeles
Havfrue Død 6 Diamanter.

Finn Hansen.

LINDHARDT & RINGHOF

MICHAEL KATZ KREFELD. SKYTSENGEL. 429 Sider. Kr

Skytsengel er den længe ventede sjette bog i Michael Katz
Krefelds  populære  serie  Ravn,  som  følger  privatdetektiv
Thomas ”Ravn” Ranvsholdt. Da Ravn vender tilbage efter et
langvarigt  sejltogt,  er  alt  forandret  på  Christianshavn.  Et
skudattentat fra Frelserkirken har sendt død ned over den
fredelig bydel, og en nær ven til Ravn er blevet hårdt såret.
Ravn  starter  sin  egen  efterforskning  og  får  undervejs
følgeskab af den unge advokat Miriam, der sender ham på
sporet af en forsvunden krigsveteran. Sammen forsøger de
to at stoppe den ukendte gerningsmand, der holder nationen
i et jerngreb, før et nyt attentat truer. 

LÖWE PUBLISHING

MORTEN THOR HANSEN. HADETS ONDE CIRKEL. 509 Sider.
299,95 Kr. Dette drama er den selvstændige opfølger til Thor
Hansen meget roste Bernsteins Hemmelighed.

Tiden  er  et  halvt  år  efter,  at  Charlotte  Holm-Nielsen
forsvandt sporløst over Atlanterhavet med et transatlantisk
rutefly. Nu modtager hendes gemal, Tonny Nielsen, pludselig
spritnye  oplysninger  om hendes  mystiske  forsvinding.  Fra



pålidelige kilder forlyder det nemlig, der lå til grund at det
ikke var en ulykke, men en bevidst og planlagt kapring, der
lå til grund for de ulykkelige omstændigheder. Med de nye
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oplysninger  i  hånden  genoptager  Tonny  med  vennerne
Morten  og  Torsten  en  ny  efterforskning  på  den  ellers
afsluttet ditto af flyets forsvinding. Stædigt og med livet som
indsats gnaver de sig ind til benet af en fransk organisation,
der  med dødbringende midler  vil  forhindre sandheden om
Charlotte og hendes medrejsendes skæbner i at se dagens
lys.  Men det gør bare Tonny mere opsat på at  hævne sin
kone, der ventede parrets første barn. 

Hadets  Onde  Cirkel  -  er  en  uhyre  intens  og  spændende
historie.  Den  m  holder  læseren  fanget  i  et  Jerngreb.  5.
Diamanter.

Finn Hansen.

MELLEMGAARD
STEEN. B. J. HYPNOSEEFFEKTEN. 286 sider 
Et  spædbarn findes efterladt i  en kasse i  en skov.  Det er
Fabian Spinose, han er barnebarn til en stor tryllekunstner.
Kvinden  der  har  fundet  ham  tilkalder  politiet,  de  sociale
myndigheder kommer også.
Nu kommer Fabian i familiepleje, men udsættes for misrøgt.
Han opholder sig derfor i lang tid på et børnehjem inden han
bortadopteres.
Fabian kommer i skole hvor han laver korttrick og ikke er
særlig afholdt. 
Et cirkus kommer til byen og Fabian møder en hypnotisør,
han bliver indført i hypnosens kunst, men er ikke klar over
at det er hans morfar der er kunstneren.
Fabian kommer i bagerlære men vil hellere være hypnotisør.
Han  kan  hypnotisere  svendene  til  det  grove  lærlinge
arbejde.
Han undrer sig over sit sorte hår og moderen må nu fortælle
at han er adopteret. DE opsøger i fællesskab den kvinde der
fandt ham i skoven. DE får brevet der afslører hvem han er.
Der går nu en årrække.
Hos team Milton har de haft travlt med at få installeret Søs
og  Ellens  mor  i  en  lejlighed  ,  med  møbler  fra  en



genbrugsbutik.  Moderen  Oline  opholder  sig  hos  Søs  og
hendes mand indtil lejligheden er klar. Det er en prøvelse,
selv  hunden  bryder  sig  ikke  om  kvindemennesket.  Oline
fortsætter den kriminelle løbebane.
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Nu findes en løber skudt på en løbesti. Det er Benno, han har
arbejdet i banken hvor han stod for  
at  låne  penge  ud  til  håndværkere.  Fornylig  har  en
håndværker taget sit eget liv fordi han ikke kunne låne de
penge Benno først havde lovet ham. Bankdirektøren havde
blandet  sig,  Mogensen  gik  fallit  og  en  anden håndværker
blev tilgodeset.
Nu opsøger Team Milton Bennos familie, bankens personale,
direktøren og Mogensens efterladte 
familie.  Der tegner sig et korrupt billede af bankverdenen.
Ibsens kæreste Søs har nu kastet sig over hypnose. Hun tror
det  kan  hjælpe  på  hendes  psykiske  problemer.  Ibsen
advarer  hende.  Sammen  med  Oline  drager  kvinderne  til
hypnotisør, det er Fabian Spinose de opsøger. Han har været
i  fængsel,  nogle  kvinder  har  anmeldt  ham for   seksuelle
overgreb.  Det  går  da  også  helt  galt  da  Oline  skal
hypnotiseres  og team Milton kommer også i  kontakt  med
Fabian.
Det viser sig at Fabian er barn af den afdøde Mogensen og
har haft forbindelse med sin halvbroder der ville have testet
sine muligheder for at hypnotisere.
Hvad han skulle bruge disse evner til findes i slutningen.
Igen en spændende historie.
Hanne Pedersen.

STEEN. B.J. NATTEFARLIG HAVE. 260 sider 
Linea og Fie er til filmforevisning i Botanisk Have i Århus.
Her møder de hurtigt Hugo og Claes og de hygger sig rigtig
sammen. Fie og Hugo går hjem sammen.
Næste morgen står retsmedicinsk afdeling med liget af en
25 årig kvinde, voldtaget og kvalt.
Linea kan ikke komme i kontakt med Fie og Fies forældre er
kaldt til retsmedicinsk for at identificere Fie. Linea kontaktes
af morderen der siger at det er hendes tur næste gang. Hun
tør ikke gå til  politiet.  I  en bus møder hun dog Kanja og
hendes mor,  de er på vej til  politiet fordi  Kanja er blevet
forulempet  i  Botanisk  Have  om  natten.  Kanja  skal



konfronteres  med  mulige  voldsmænd,  men  kan  ikke
genkende nogen.
DE  unge  mænd  som  pigerne  har  været  sammen  med
afhøres, men har alibiet i orden.
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Li Mei søger i sine Apps efter lignende sager. Året forinden
er to piger myrdet i Ålborg. Forældrene afhøres igen, de har
været  utilfredse  med  den  tidligere  efterforskning  .De  har
dog en ide om noget cirkuspersonale.
Kanja og Linea holder sammen. Et postbud med en pakke
bryder ind hos pigerne og overfalder dem. Det udvikler sig
dramatisk Kanja bliver kvalt og Linea skaffer sig adgang til
en  nabo.  Naboen mister  også livet  og  Lines bindes  til  en
sengestolpe mens efterforskningen skrider frem.
Undervejs  er  der  problemer  med  en  psykisk  syg  på  et
bosted,  han  har  slået  en  plejer  og  er  flygtet.  Nu  får  der
psykiatriske system en opsang. Psykisk syge behøver ikke
være farlige, de skal bare behandles ordentlig.
I al tumulten dukker der nye spor frem. Linea bliver reddet
og voldsmanden pågrebet.
Undervejs følger man også Søs og Ellas mor der er vendt
hjem fra Spanien uden penge.
Hun er ude på et sidespor med kriminalitet og overskridende
adfærd.
Læs historien, det er altid aktuelle problematikker Steen B.J.
Kaster sig ud i.
Hanne Pedersen.

STEEN. B. J. SVIGERMOREFFEKTEN. 292 sider
Igen  en  Steen  B.J.  Krimi  hvor  vi  følger  Team  Milton  der
består  af  Milton  der  er  chef,  Ella,  Ibsen og  Li-Mai  der  er
kriminalbetjente.  Li-Mai  arbejder  også  med  It  og  har
udviklet en App hvor de kan se uopklarede mord.
Ella og halvsøsteren Søs kæmper en kamp med deres mor
der fører en kriminel tilværelse og er ude på et sidespor,
efter en konkurs i Spanien.
Temaet  er  denne  gang  parterapi.  Parrenes  problemer
handler  om  kvindernes  svigermødre.  Derfor  oprettes  en
gruppe for kvinderne hvor de kan drøfte deres problemer.
Da den ene kvinde myrdes går Team Milton igen i gang med
opklaringen.  Det  bliver  ikke  nemt,  for  kvinderne  bruger
barske  metoder  for  at  ramme  en  af  svigermødrene.  Det



ender med at denne svigermor mister livet.
Ikke alle mændene slapper af, ham der har mistet sin mor
går til modangreb. Det går helt vildt og usandsynligt for sig.
Men som altid lykkes det for Team Milton at finde de
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skyldige.
Det var så nummer 16 i rækken af Steen B.J. krimier. Jeg
føler mig snart som en del af teamet.
Hanne Pedersen

STEEN.B.J. OVERVÅGNINGSEFFEKTEN. 258 sider.
Josefine   og  Trine  arbejder  for  tøjfirmaet  All  2  Wear.
Firmaet har mange ansatte på særlige vilkår, altså i flexjob
og  med  psykiske  handicap.  De  har  det  svært  i  sociale
sammenhænge.
Marius er en af dem og ham elsker Josefine at drille, så han
hurtigt bliver angst og usikker. Trine minder Josefine om at
hun skal behandle dem i flexjob ordentlig.
Marius har en splinterny mobiltelefon , en af dem der har
ansigtsgenkendelse og mange andre ting. En rigtig fremtids
telefon. Ikke mange har den slags.
I Team Milton er de dog på kursus hvor de lærer at håndtere
sådan en telefon.
 Teamet bliver kaldt til retsmedicinsk afdeling hvor liget af
en  mand  er  indbragt.  Han  er  fundet  død  i  hjemmet.  Ved
hjælp af den nye telefon kan de hurtigt se at det drejer sig
om en  44årig  gift  mand,  han  hedder  Matti  og  er  ansat  i
firmaet All2Wear som It ansvarlig. Det viser sig at han er
blevet forgiftet med Digitalis.   Matti  har arbejdet sammen
med både Marius og Glenn som er ansat på samme vilkår.
Matti har brugt ufine metoder og læst de ansattes mails . Så
Marius og Glenn op godt oplært i overvågning.
Josefine  opdager  at  Marius  ved  alt  om hende  og  hendes
familie og hvordan ved hun ikke.  Hun drøfter det med Trine
og deres ven Andreas. Det fører til slagsmål mellem Andreas
og de to i flexjob.
Team Milton er på sagen og afhører vidt og bredt, familie
,ansatte  og  tidligere  ansatte.  Pigerne  er  længe  om  at
fortælle  om problemerne  med Marius  og  Glenn.  Mysteriet
opklares, men forinden er Andreas også blevet myrdet.
Søs og Ellas mor Oline er flyttet i lejlighed, men forfølges af
sine kreditorer i en sort Volvo. Hun begår indbrud og stjæler



sølvtøj  og et  dyrt  kendt  maleri   Men forfølgerne er  lige i
hælene på hende.
Hun graver også  penge ned i Ellas have. Ikke så smart når
Ella er ansat ved politiet og Ibsen er jo nærmest Olines 
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svigersøn.
Temaet er  personer ansat på særlige vilkår os så fremtidens
avancerede telefoner.
Hanne Pedersen.
  

TOVE  ALSTERDAL.  BLINDTUNNEL  Oversat  af  Agnete  Dorp
Stjernfelt efter BLINDTUNNEL. 285 Sider. Kr. 

Svenske Tove Alsterdal har endnu en gang skrevet en ny og
medrivende  krimi.  Handlingen.  Et  nyt  liv  på  en  malerisk
vingård. Det er drømmen for Sonja og Daniel, et ægtepar i
50’erne,  der  trænger  til  en  ny  start.  Vingården  ligger  i
Bøhmen  i  Tjekkiet  –  det  der  engang  var  kendt  som
Sudeterland. Under renoveringen af den forfaldne vingård,
der har stået tom i årtier, finder Daniel det mumificerede lig
af en lille dreng med en Reichsmark fra 1945 i lommen. En
dør  til  fortiden  og  til  en  brutal  udrensning  med  rødder  i
Nazityskland åbner sig. BLINDTUNNEL er en stemningsfuld
spændingsroman, hvor fortid og nutid fletter sig sammen i
en fortælling om menneskelig brutalitet - og loyalitet. Tove
Alsterdal  giver  et  nyt  perspektiv  på  en  historie,  vi  alle
troede, vi kendte, og stiller os spørgsmålet: Hvor langt vil vi
gå for at redde os selv og minderne om dem, vi elsker? Det
er  en  spændende  og  anderledes  fortælling  som  griber
læseren fra først til sidst. Der er 4 Diamanter.

Finn Hansen. 

JØRN LIER HORST & THOMAS ENGER. RØGSLØR.  Oversat af
Rolf Stavnem efter RØYKTEPPE. 323 Sider. 299.95 Kr. Det
andet bind fra de to norske forfattere Horst & Enger alias
Jørn Lier og Thomas, starter bogstaveligt med et brag! Det
er  Nytårsaften  og  der  er  samlet  tusindvis  af  festglade
mennesker  på Rådhuspladsen i Oslo. Men på klokkeslaget
12,  sætter  en  bombe-eksplosion  en  stopper  for
festlighederne.

Journalist  Emma  Ramm  burde  have  befundet  sig  et  helt



andet  sted,  og  hun  ved  endnu  ikke,  at  hendes
tilstedeværelse på Rådhuspladsen kommer til at koste hende
dyrt.  Hun  er  snart  i  fuld  gang  med  at  hjælpe
politikommissær Alexander Blix, der er sprunget i det
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iskolde havnebassin for at redde en hårdt såret kvinde op af
vandet.

Kvindens navn er velkendt for Blix: Ruth-Kristine Smeplass
er mor til den to år gamle Patricia, der blev kidnappet for ti
år siden, og som aldrig er blevet fundet. Nu får sagen ny
aktualitet for både Alexander Blix og Emma Ramm. På hver
deres måde forsøger de at finde vej gennem det røgslør, der
er lagt ud for at skjule sandheden om Patricia. Og det er ikke
det  eneste  røgslør  forfatterne  lægger  ud,  næh,   gang  på
gang tager historien en ny drejning.

Flot efterfølger. Indfrier til fulde forventninger. Ingen tvivl
om at Norge har fået et stærkt forfatterpar. 6 Diamanter.

Finn Hansen.

ANNE HOLT. EN GRAV TIL TO. Oversat af Sara Koch efter EN
GRAV FOR TO. 2018. 363 Sider. 299,95 Kr.

Med Selma Falk præsenterer Anne Holt en ny hovedperson
og en ny serie. Selma Falck er succesrig advokat, tidligere
hånd-boldstjerne  og  en  populær  kendis.  Nu  er  hun  i  dyb
krise. På et splitsekund har hun mistet alt: Ægteskab, børn,
arbejde og hjem. Og det værste er at det er hendes egen
skyld. Hun må flytte ind i en rotterede af en lejlighed, uden
andet selskab end en kat, hun absolut ikke kan fordrage.

Men  forholdene  forbedres  dog  snart.  Det  sker  nemlig  da
Norges bedste kvindelige langrendsløber, Hege Chin Morell,
bliver  testet  positiv  for  doping.  Selma  Falck  bliver  derfor
opsøgt af skiløberens stenrige far, han mener, at hans datter
er  uskyldig,  og  har  været  udsat  for  sabotage.  Han  giver
Selma den tilsyneladende umulige opgave at bevise Heges
uskyld.

Kort efter bliver en mandlig langrendsløber fundet død efter
en ulykke under træningen. Obduktionen viser, at også han
har  været  dopet.  Panikken  i  langrendsmiljøet  er  total.  
I  sin  søgen efter  sandheden og sin kamp for  at  få  sit  liv
tilbage  på  ret  køl  afdækker  Selma  Falck  korruption,



økonomisk  rod  og  lyssky  forbindelser  i  hjertet  af  norsk
nationalsport.

EN GRAV TIL TO - er velskrevet, og den første bog om Selma
Falck. Indrømmet, den tog undertegnede med storm og den 
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viser  også  at  Anne  Holt  stadig  kan  skabe  interessante
personer og spændende plots. Den næste udkommer 2020
med titlen Vejrbidt. Den aktuelle får 5 diamanter.

Finn Hansen.

HÅKAN NESSER.DEN VENSTREHÅNDEDE FORENING. Oversat
af efter Mens Marten Winckelstroop og Rejmus Fiste endnu
går  i  Oosterby  Skole  danner  de  De  venstrehåndedes
forening. Flere årtier senere brænder et gammelt pensionat
ned til  grunden,  og  flere  mennesker  omkommer.  Det  ene
hænger  sammen  med  det  andet,  men  alle  dem,  der  kan
forklare hvordan, er døde. Næsten alle.

Der er gået femten år, siden den sidste bog om 
kriminalkommissær Van Veeteren udkom. Der er gået seks 
år, siden vi sidst hørte nyt fra Gunnar Barbarotti. Nu mødes 
de for første og måske eneste gang.

FORLAGET ORIGINALS/ FORLAGET PEOPLES PRESS. 

ANNE LINNET. FUCKED. 300 Sider. 249,95 Kr.
Det var med stor spænding og forventning at vi så frem til
Anne  Linnet  sprang  ud  som  kriminalforfatter.  Er  de  så
opfyldt? Ja det er svært at sige for det er der delte meninger
om fra de forskellige anmeldere. Så derfor har Krimicirklen
disse ord om Linnet´s debutbog.
Fucked starter hårdt og brutalt. Og lad det være skrevet med
det samme  at der er meget detaljerede beskrivninger af de
mishandlinger der er påført ofrene. Det hele starter ellers en
morgen i maj. Her bliver bliver en ung kvinde fundet død og
mishandlet  i  Helsingør.  Nynne  Quist  bliver  sat  på  sagen
sammen med makkeren Fanny Salomon, og første skridt er
at  finde  ud af,  hvor  kvinden blev  dræbt.  Efterforskningen
leder dem til et boligkompleks i nærheden, men de når ikke
langt før endnu et lig dukker op ...
Anne Linnet har med "Fucked" skabt en rimelig spændende
krimi, med en række mere eller mindre suspekt personer i



galleriet. Der tegnes også et meget godt realistisk billede af
et  fjendtligt  misbrugsmiljø.  Men  plottet  er  ikke  helt
realistisk.
4 Diamanter.
Finn Hansen.
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FORLAGET POLITIKEN.
SARA BLÆDEL. PIGEN UNDER TRÆET 319 Sider. Kr. 199,00.
Efter  trilogien  om  Ilkas  meritter  i  USA  er  Blædel  vendt
tilbage fra sinjordomrejse,  til  de hjemmelige himmelstrøg.
Og  det  samme  er  hendes  hovedpersoner  Louise  Rick  og
Camilla Lind. Louise har været på orlov fra Drabsafdelingen
på grund af hendes bror Mikkel har forsøgt at tage sig af
dage. Ikke nok med det bliver Rick involveret i en gammel
forsvindingssag fra 1995.
det sker da liget af skolepigen, der forsvandt sporløst under
en lejrskoletur  i  findes på  Bornholm.  Under  et  myldrende
dække af insekter har liget af den unge Susan ligget gemt i
en klippesprække i Ekkodalen.
Camilla  Lind  er  også  tilbage  på  kriminalredaktionen  på
Morgenavisen, og hun insisterer på at finde ud af, hvad der
skete,  da  pigen  Susan  om  hun  hedder,  forsvandt.  Da
begynder at opsøge en gammel klasse-kammerat, Pia, finder
hun en familie, der er tynget af sorg: Pia er nemlig  samme
morgen gået  ud i  lokaliteten i  Dyndet  og har  druknet  sig
selv.
Men broren Mikkel  er  sønderknust,  fordi konen Trine igen
har forladt  ham og gået  hjemmefra efterladende deres to
små børn.  Louise  prøver  at  hjælpe  sin  bror  med at  finde
Trine,  som  ikke  har  givet  lyd  fra  sig,  siden  hun  forlod
hjemmet.  I  sin  søgen  blandt  Trines  ting  finder  Louise  et
gammelt klassebillede, og det går op for hende, at Trine i sin
tid  gik  i  klasse  med  Susan  og  Pia  og  var  med  på  den
lejrskoletur, hvor Susan forsvandt. Pigen Under Træet er det
10. bind med Rick & Lind.  Og lad det være sagt og skrevet
med  det  samme.  Det  er  Sara  Blædel  i  topform.  Hun  har
skrevet en spændende krimi hvor fortid og nutid går op i en
højere enhed. Plottet er realistisk og logisk. Sara Blædel har
også afslører hun, flere ideer til nye gensyn med Louise Rick
og Camilla Lind.
6 Diamanter.
Finn Hansen.



FORLAGET TURBINE.
TWO FEET ENTERTAINMENT.
STEEN LANGSTRUP. FRYGT FABRIK FÆLDE. BIND 1 -2. 242 +
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282 Sider 199,95 Kr. pr bind 
En  ting  ved  Du  som  læser  når  Du  træder  ind  i  Steen
Langstrups bogunivers er Du altid garanteret, at de små hår
rejser sig og koldsveden pibler ned af ryggen!
Og her har Du et nyt forrygende eksempel her på. En gruppe
Urban  Explorers  er  i  selskab  med  en  kunstfotograf  og
besøger et gammelt fabriksområde i hjertet af København.
Fabrikken har været nedlagt i årtier. Den har tilsyneladende
fået  lov  til  at  ligge  uberørt  hen  bag  den  høje  mur,  der
omkranser området. Der er ingen tegn på, at der har været
andre  mennesker  på  fabrikken  i  mange  år.  Intet  affald,
ingen graffiti, ingen knuste ruder. Det viser sig hurtigt at det
er en fælde og gruppen har vadet lige ind i den.
Det  er  en  lun  sommerdag,  den  fredag,  gruppen  besøger
stedet. Alligevel er der noget ved fabrikken, der giver flere i
gruppen en kold fornemmelse indeni.
De er ikke alene på fabrikken. 
Uhyggen får tildelt 6 Diamanter.
Finn Hansen.

FORLAGET ZARA.
DAVID  JACKSON.  HJÆLPEREN.  Oversat  af  Annemette
Goldberg efter THE HELPER. 2012. 428 Sider. Kr.
David Jackson er et af de helt store talenter. Det vise han
med Paria. At han er en forfatter der går sine
 egne  veje  befæster  han  med  den  aktuelle  Hjælperen.
Handlingen: En anonym person ringer og er villig til at give
dig et fingerpeg, der vil  hjælpe dig med at løse en række
mord. Det er det bogens hovedperson tilbydes. Men ...
der  er  en  betingelse:  du  må  ikke  fortælle  nogen  om den
hjælp, du får. Hvad gør du i sådanne en situation?
Hvis du afslår tilbuddet, har du ikke noget at gå efter, og
flere mennesker vil lide døden. Men hvis du accepterer og
ikke  tolker  sporene korrekt,  vil  de  alligevel  dø,  og  du  vil
have skjult oplysninger, der kunne have stoppet en morder.
Den  beslutning,  du  tager,  vil  få  konsekvenser,  som  vil
hjemsøge  dig  resten  af  dit  liv.  Det  er  det  dilemma  som



hovedpersonen fra Paria og Hjælperen stilles overfor. Det er
en af mine favoritter som Årets Bedst Oversatte krimi 2019!
Der er en regn af 6 Diamanter til David Jackson. Til sidst vil
vi gerne fra krimicirklen komme med følgende opfordring: Få

27
hurtigst  muligt  udgivelsesrettighederne til  resten af  David
Jacksons bøger: Marked og Cry Baby. Det var måske også en
ide  at  få  fingrene i  den  anden serie  som Jackson skriver
under titlen Liverpool serien.
Finn Hansen.  


