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VELKOMMEN I DEN NYE KRIMICIRKLEN VERSION
2020.
KRIMICIRKLENS LEDER:
LEDER; Du er nu landet på den helt nye og aktuelle udgave af Krimicirklens
hjemmesides tillægsblad. Det har været længe undervejs i det nye regi men
bedre sent end aldrig. Vi synes selv, at både den digitale hjemmeside og blad
er mere overskuelig og manøvrevenlig nu. Den har fået tilført mange nye
oplysninger der har forbindelse med genren. Nu kan Du både komme med
kritik, ros, kommentarer og ikke mindst ser vi gerne vores læsere, venner og
forlag kommer med ideer eller forbedringer der kan gøre Krimicirklen bedre.

BREAKING NEWS FRA KRIMICIRKLEN.
De seneste dage har vi kunnet skrive om, hvorledes film efter film enten er
blevet udskudt på ubestemt tid eller har fået en helt ny premieredato på
grund af situationen omkring coronavirus.
Få det fulde overblik over de udskudte filmpremierer lige her.
Turen er nu kommet til instruktør Martin Zandvliets kommende filmatisering
om Afdeling Q. Marco Effekten har nemlig nu måttet lukke produktionen i
Tjekkiet ned.
Filmen har ellers været i fuld gang med sine optagelser i Prag de seneste
mange uger. Men pga. corona-udviklingen i Europa er optagelserne nu
indstillet og udskudt på ubestemt tid.
Filmens producer Mikael Rieks udtaler:
- Vi har fulgt udmeldingerne fra de danske og tjekkiske myndigheder time for
time og traf beslutningen om at standse optagelserne og vende hjem. Tidligt
fredag morgen lykkedes det os at få fat i et antal lejebiler, hvorefter vi kunne
sætte kursen mod Danmark. Det var en nødvendig beslutning, som ikke stod
til diskussion.
'Marco Effekten' er baseret på den femte bog i Jussi Adler-Olsens populære
bogserie om Afdeling Q.
Ulrich Thomsen og Zaki Youssef har i 'Marco Effekten' overtaget rollerne som
Carl Mørck og Assad efter Nikolaj Lie Kaas og Fares Fares, mens rollen som
Rose er overtaget af Sofie Torp fra Johanne Louise Schmidt.
Produktionsstoppet kommer også til at påvirke den ellers planlagte

premieredato 1. oktober 2020. Vi følger naturligvis situationen her på
kino.dk.
16/3 “Sommerhusmordet” af Harald Jacobsen
16/3 “Monsterland” af Lindholm & Zornig
16/3 “Glemmer du…” af Pia Grandjean Odderskov
16/3 “Midsommermordene” af Hans-Willy Bautz
16/3 “Pulserende hjerter” af Bente Schøder Rasmussen
18/3 “Den der falder” af Michael Larsen
19/3 “Vinterjagt” af Nina von Staffeldt
20/3 “Dukken” af Yrsa Sigurdardóttir
20/3 “Hemmeligt begravet” af Viveca Sten
23/3 “Onde piger” af Axel Marwood
25/3 “Sort arv” af David Garmark
26/3 “Det der ligger gemt i sneen” af Carin Gerhardsen
26/3 “Brande i natten” af Michael Connelly
26/3 “Det hviskende rum” af Dean Koontz
26/3 “Jeg tilgiver dig…..ikke” af Jan Thiele
26/3 “Nådestødet” af Louise Penny
26/3 “Den blå nat” af Simon Buchholz
27/3 “Drømmenes gud” af Gard Sveen
27/3 “Midassyndromet” af Peer Kaae & Per Kuskner
27/3 “Ond vilje” af Jørn Lier Horst
27/3 “Herrens hus” af Søren og Morten Ellemose
28/3 “Germania” af Steffen Nohr
31/3 “Ulv blandt ulve” af Palle Schmidt

LARS KJÆDEGAARD OG GYLDENDAL/ROSINANTE STARTER EN NY SERIE.
Seancen starter med bram og brask! Og ikke nok med det, så sker det med
udgivelse af 5 spritnye titler på en gang og nye hovedpersoner. Titlerne er:

Liget I Lyngen. En Digters Død, Farvel Søster Den Lukkede Kiste og De
Menneskelige
Rester.
Hovedpersonerne
er:
Seniorefterforsker
Agnes
Hillstrøm.og hendes assistent Otto Vang. Titlerne udkommer allerede 13 marts.
Godt Initiativ fra Lars og Rosinante.

NY DUKOMENTARSERIE STIEG LARSSON- MANDEN DER LEGEDE MED ILDEN/
STIEG LARSSON – MANNEN DER LEKTE MED ELDEN. OPSTART PÅ C MORE
HITS 23. FEBRUAR. Kl. 15,10.
Da Stieg Larssons ukendte arkiv opdages, får vi adgang til en stor del af et
livsværk. Her er historien om et menneske, som har dedikeret sit liv til at
kortlægge
de
onde
kræfter
i
samfundet
–
højreekstremismen.
Manden der legede med ilden er en spændende, uhyrlig og alarmerende
skildring af Sverige fra 1960’erne frem til i dag. Det er også en gribende
beretning om en mand, som kæmpede hårdt for det, han troede på, og som
gennem Millennium-bøgerne fik sit budskab spredt til et bredt publikum.

TYND IS NY SERIE DR 1. OPSTART 23. FEBRUAR.

Klimaforandringer er som bekendt vor tids store debat, ungdommens mission og
politikernes bekymringsrynker. Og den nye nordiske klimathriller fra C More, ’Tynd is’,
flyder direkte ind i tidsånden med et topaktuelt tema, der inkarnerer den komplekse kamp
om at redde vores klode.
Udover et højaktuelt tema byder den nye C More-serie på en flot oplevelse med den
grønlandske og islandske natur som bagtæppe og et cast med gode danske navne som
Nicolas Bro, Nukâka Coster-Waldau og Iben Dorner. Barren er sat højt for en af de første
vellykkede spændingsserier, der stiller skarpt på klimaforandringerne.
I en helikopter over den bjergtagende grønlandske natur møder vi Sveriges
udenrigsminister, Elsa Engström (Lena Endre). Sammen med sin rådgiver og stabschef er
hun på vej til Tasiilaq i Grønland til afsluttende klimaforhandlinger med Arktisk Råd. De
drøfter Engströms tale om de store klimaproblematikker, da rådgiveren Victor (Alexander
Karim) får en besked fra sin kæreste. Det er et scanningsbillede af hans kommende barn,
som han glædeligt og overrasket viser til de andre. Den alvorlige stemning vender på et
splitsekund. Og ‘Tynd is’ får således etableret et spændingsfelt mellem de kollektive
klimaproblematikker og det individuelle liv inden for de første fem minutter.
Helikopteren lander, og i Arktisk Råd møder vi blandt andet den danske udenrigsminister

spillet af Nicolas Bro. Arktisk Råd er i fuld gang med at drøfte forslaget om at forbyde
miljøskadelige olieboringer i regionen, da et forskningsfartøj kapres ud for Grønlands
kyst. Udenrigsminister Elsa Engström skulle efter planen have været om bord på skibet,
men rådgiveren Victor overtog hendes plads. Kapringen af forskningsfartøjet bliver
startskuddet til en større international krise, der udfordrer slutforhandlingerne og
igangsætter en større politiaktion, som den danske politidirektør på Grønland (Iben
Dorner) står i spidsen for. Ligeledes bliver kapringen en intens kamp mod uret for säpoagenten Liv Hermansson (Bianca Kronlöf), som er Viktors gravide kæreste.
(Foto: C More)
GODT NYT FOR ALLE AGATHA CHRISTIE FANS I ENGLAND.
Sophia Hannah der sammen med Christie- arvingerne fik
carte blanche til at føre Hercule Poirot sagaen videre er til
august aktuel med det fjerde bind. Titlen er The Killings At
Kingfisher Hill. Handlingen: Hercule Poirot rejser med
luksuriøs passagerbus fra London til den eksklusive
ejendom Kingfisher Hill. Richard Devonport har tilkaldt
ham for at bevise, at hans forlovede, Helen, er uskyldig for
drabet på sin bror, Frank. Der er en underlig betingelse
knyttet til denne anmodning nemlig at, Poirot må skjule sin
sande grund til at være tilstede for resten af Devonportfamilien.
På bussen springer en bedrøvet kvinde op og kræver, at
hun går af. Hun insisterer på, at hvis hun bliver i sit sæde,
bliver hun myrdet. Der er arrangeret en sæde-swap, og
resten af rejsen passerer uden hændelser. Men Poirot har
en dårlig følelse af det, og hans frygt bekræftes senere, når en krop opdages i
Devonports 'hjem med en note, der henviser til' sædet, som du ikke skulle have
siddet i '.
Kunne dette nye mord og den særegne hændelse på bussen være ledetråde til
at løse mysteriet om, hvem der dræbte Frank Devonport? Og kan Poirot finde
den rigtige morder i tide til at redde en uskyldig kvinde fra galgen?
Lyder som et ægte Hercule Poirot drama. I Danmark har der været forskellige
forlag der udgav de tre første bind. Monogrammordene - blev udgivet af
Rosenkilde & Bahnhof i 2014. bind 2 Skæbnesvangert Testamente fra kun
Rosenkilde og Mysteriet Om De Tre Kvarte var det forlaget Saga. Uanset hvad
så bliver det spændende, hvem der udgiver The Killings At Kingfishers Hill. For
på Krimicirklen håber vi selvfølgelig det sker. Nærmere om eventuel nye
oplysninger.
Finn Hansen.
A. J. FINN´S BESTSELLER KVINDEN I VINDUET LANDER PÅ DET HVIDE LÆRRED 14. MAJ
2020.
Nu er der sat dato på hvornår den længede ventede film 'Kvinden i vinduet'
bliver aktuel på det hvide lærred. Det gør den 14. maj 2020. Kvinden I Vinduet
(The Woman in the Window) handler som bekendt om den kvindelige
børnepsykolog Anna Fox, der pga. agorafobi aldrig forlader sin lejlighed i New
York.
I stedet bruger Anna dagene på at udspionere sine naboer,

drikke for meget vin og se gamle Hitchcock-film.
En dag møder hun sin nye smukke genbo, Jane, og et varmt
venskab etableres. Kort derefter ser Anna Jane blive
overfaldet i sin lejlighed, og melder det til politiet. Men
ingen tror på Anna, for Jane er i live... det er bare ikke den
samme kvinde, som Anna har mødte.
Krimi-dramaet er baseret på A.J. Finns bestseller, der
minder meget om bøger som 'Kvinden der forsvandt' og
'Kvinden i toget'.
Joe Wright (Darkest Hour) har instrueret, og rollelisten
bugner af store skuespillere som Amy Adams, Gary Oldman
og Julianne Moore.
Mere omtale af 'Kvinden i vinduet' følger...
RIVALEN NY BOG SKREVET AF DETTE KOLLEKTIV AF FORFATTERE.
B.A. PARIS, CLARE MACKINTOSH. HOLLY BROWN OG SOPHIA HANNAH.
Rivalen: Hævn, løgn og dødbringende ambitioner (Bog, Hæftet, Dansk)
Forfattere: B.A. Paris, Clare Mackintosh, Holly Brown, Sophie Hannah
Rivalen er en thriller om mødre og døtre, løgne og dødelige ambitioner. Et
internationalt hit skrevet i fællesskab af fire topsælgende krimiforfattere.
På en dramaskole i London sker der mystiske ting omkring en gruppe
teenagepiger. Pigernes mødre, som er fire vidt forskellige kvinder, er i oprør og
vil gøre alt for at beskytte deres døtre. Men de har også deres egne
hemmeligheder at beskytte. Da en ny pige starter på skolen, tager sagen en
dødbringende retning.
Rivalen er en perfekt thriller til fans af Lianne Moriarty, Sara Blædel og Julie
Hastrup. Den foregår i et fascinerende teater- og overklassemiljø i London,
hvor vejen til succes er brolagt med intriger, strid – og mord.
B.A. Paris og Clare Mackintosh udkommer allerede med stor succes i Danmark,
mens
amerikanske
Holly
Brown
og
britiske
Sophie
Hannah
er
bestsellerforfattere i deres hjemlande og udkommer med Rivalen på dansk for
første gang
HR. FERDINAND PRÆSENTERER CANADAS SVAR PÅ AGATHA CHRISTIE.
Og det er præsentation der siger spar to. For ikke mindre end 4 bøger udgiver
Forlaget af den Canadiske svar på Agatha Christie nemlig forfatteren Louise
Penny. Udgivelser sker over bare 4 måneder.
Der loves fra Ferdinand at hvis man er vild med Miss. Marple, Inspector Morse
Poirot osv osv. er denne bogkvartet lige sagen
Louise Pennys hovedperson er politiinspektør Armand Gamache.
Seriens omdrejningspunkt er især baseret på karakteren af chefinspektør
Armand Gamache. De fleste af historierne finder normalt sted i den fiktive
landsby Three Pines, hvor Gamache undersøger mordene på forskellige
mennesker i hver roman. Den franskfødte Gamache taler engelsk med en
britisk accent. I den første bog Still Life siges han at have lært engelsk, mens
han var en bachelor på Christ's College, Cambridge, hvor han ifølge A Great
Reckoning læste for en grad i historie.
Bøgerne med Politichefinspektør Armand Gamache tæller p.t. 15 kriminalmysterier. Flere bind har været er nomineret til og serien har også modtaget
adskillige priser.
Bøgerne er blevet beskrevet som "karakterdrevne" mysterier, der udforsker de

forskellige forhold mellem karakterer i hver bog i serien. Three Pines er som
skrevet et fiktivt sted beliggende i provinsen Quebec, hvor Penny skaber sine
personer, der bruger historien til det gamle Canada for at vise deres
personligheder og baggrunde. I serien er et par af plottene ikke udspiller sig or
Three Pines. På Krimicirklen ser vi frem til at kaste os over serien. Her er de
fire titler samt lidt om handlingerne.
GAMACHE DEBUTBOG BLEV OGSÅ FILMATISERET.
PS. Still Life er debutromanen i serien og
introducerer karakteren Chief Inspector Armand
Gamache. Historien finder sted i byen Three
Pines, og en af de elskede beboere, Miss Jane
Neal, blev skudt i hjertet med en pil. Neal er en
bueskydningsentusiast og pensioneret lærer, og
Gamache skal undersøge for at løse mordet.
Romanen var vinderen af adskillige priser,
herunder prisen New Blood Dagger, Arthur Ellis
Award, Dilys Award, Anthony Anthony 2007 og
Barry Award. (Denne bog blev også filmatiseret i 2013 med Nathaniel Parker i
hovedrollen som Gamache.) Hvis nogen studser over navnet og synes billedet
ligner en kendt politimand så er det rigtigt. For det er Parker der har rollen son
Elizabeth Georges Inspector Linley.
Chiefinspektøren Armand Gamache-bogserien indeholder lidt eller ingen sex
eller vold og er blevet omtalt som et venligere og mildere alternativ til
moderne kriminalitetsfiktion.
Den første bog i serien, Still Life , blev udgivet i 2006 og vandt prisen New
Blood Dagger , Arthur Ellis Award, Dilys Award , Anthony Anthony 2007 og
Barry Award . Alle efterfølgende romaner i serien har vundet store priser på
kriminalitetsskrivning i tre lande. Mange har også lavet New York Times
bestsellerliste og debuteret så højt som nr. 1.
De fire første danske titler.
DØDELIG YNDE
Det er vinter i Three Pines, og den lille soveby ligger dækket af sne. Men
pludselig gennemskærer et skrig den frostklare luft. En tilskuer til en uskyldig
curlingkamp anden juledag er fundet livløs efter et dødeligt elektrisk stød. På
trods af et stort publikum er der ingen vidner, og umiddelbart heller ingen
spor.
Inspektør Gamache tilkaldes, og i den døde kvindes fortid finder han både
hemmeligheder og fjender – noget det viser sig at Gamache selv er bekendt
med at have.
MØRKT MOTIV.
Indbyggerne i Three Pines vågner langsomt morgenen efter Thanksgiving –
alle på nær én.
Panikken og forvirringen spreder sig i den ellers trygge by, da et højt elsket
medlem af lokalsamfundet findes død i ahornskovene. Men det må da være en
vådeskudsulykke – for hvem kan have ønsket Jane Neal død?
Med en langkarriere i det canadiske politi ved politiinspektør Armand Gamache
bedre end nogen at hemmeligheder kan lure bag de hvide stakitter i byen, hvis

bare man kigger grundigt nok efter.
DØDEN I APRIL
af Louise Penny
Det er påske i Three Pines, og indbyggerne går i kirke, mødes til påskehygge
og går på æggejagt. Men en lille gruppe venner beslutter sig for at bruge
fridagene på at holde en okkult seance for at fordrive ånderne fra Old Hadley
House, som de er overbevist om er besat. Men mens det står på dør en af
deltagerne – tilsyneladende af skræk. Eller er det mord?
Inspektør Gamache undersøger sagen, og det viser sig hurtigt at noget andet
og langt mere ondskabsfuldt har påvirket den lille venneflok.
MORD PÅ MANOIR BELLECHASSE.
Da den raffinerede familien Finney ankommer til hotel Manoir Bellechasse,
bringes alle medlemmer af hotelpersonalet i arbejde. Irene Finney og hendes
fire voksne børn er nemlig ankommet for at afholde en mindeceremoni for
deres afdøde mand og far. Og da et lig findes på Manoir Bellechasse, må
familien sørge over endnu et tabt medlem.
Som gæst på hotellet hvirvles inspektør Gamache ind i opklaringen. Hotellet er
fyldt med mulige mistænkte, for Manoir Bellechasse ligger langt fra alting og er
det perfekte sted at skjule sig fra fortiden – lige indtil den indhenter en.
FORFATTERPARRET FABER & PEDERSEN KOM GODT FRA START.
Faber og Pedersen alias Kim Faber og Anni Pedersen kom godt fra start med
deres debut i spændingsgenren. Alene i Danmark har bogen Vinterland solgt
55.000 eksemplarer!
Det må siges at være godt gået. Nu udkommer parrets opus 2. med titlen
Satans Sommer udkommer til maj.
GRETELISE HOLM HAR SKREVET ÅRETS KRIMI.
Spændingsromanen ’Dødfunden’ får Harald Mogensen-prisen og er således
kåret til årets spændingsroman skrevet af Gretelise Holm får Det Danske
Kriminalakademis pris. Gretelise Holm skal dermed repræsentere Danmark i
kampen om Glasnøglen, der er den skandinaviske krimis fornemste pris.
Selv fik Gretelise Holm overbragt nyheden af sin forlægger fra forlaget
HarperCollins onsdag eftermiddag.
”Jeg blev da utrolig glad for det er virkelig en stor udmærkelse,” siger
Gretelise Holm.
Til spørgsmålet om, hvem hun først ringede til efter at have modtaget
beskeden, svarer hun:
”Jeg ringede da til mine børn. De skal da vide, at deres mor kan endnu,”S
fortæller den 73-årige forfatter, der sidste år udsendte to bøger.
Dødfunden er forfatterens forsøg på at forny spændingsgenren med en hybrid
mellem domestic noir og moderne sædeskildring.
HANDLINGEN I DødfundenAntropologen og samfundsforskeren Ellinor Green,
62 år, findes død i sit hjem, og dødsårsagen kan ikke umiddelbart fastslås.
Ellinor Green kunne have haft mange grunde til at føle sig træt af livet: En
datter, som er besat af en usund kostdille og har slået hånden af sin mor, en
søn, der er i frit socialt fald som hadefuld tastaturkriger, en ægtemand, som
bedrager hende, og en chef, som lige har fyret hende. Var det hele blevet for
meget for Ellinor? Eller var Ellinor blevet for meget for en anden?

Gretelise Holm vil få overrakt prisen på Krimimessen i Horsens 28.-29. marts.
Harald Mogensen-prisen er opkaldt efter redaktør Harald Mogensen (19122002) og gives til årets bedste danske spændingsroman. Prisen ledsages af
6.000 kroner og uddeltes første gang i 2007.

Det glæder os meget at kunne fortælle, at svenske Magnus Montelius i år
tildeles den største danske krimipris Palle Rosenkrantz-prisen for Årets bedste
spændingsroman 2019 for OTTE MÅNEDER. Den prestigefulde danske
litteraturpris uddeles af Det Danske Kriminalakademi og overrækkes på
Krimimessen i Horsens den 28. marts 2020, hvor Magnus Montelius vil
modtage prisen.
Motiveringen fra Det Danske Kriminalakademi lyder:
Magnus Montelius får én til at ånde lettet op, genren lever! For hvilken
indføring i det politiske magtspil og den magiske tiltrækning det øver på
begavede stræbere, der vil op og ikke finder sig i at blive overset.
Hovedpersonen, journalisten Nina, er så svær at greje, at man simpelthen må
følge hendes spil til ende, selv om man bliver narret hele tiden. Eller netop
derfor.
OTTE MÅNEDER er en elegant, tankevækkende og aktuel spændingsroman, der
foregår i den politiske top i Sverige, hvor en særdeles begavet pressesekretær
pludselig befinder sig i et livsfarligt magtspil, hvor det er svært at få øje på,
hvem bagmændene er. En inciterende og overraskende spændingsroman, som
også er en roman om mennesker og den samtid vi lever i.
”Jeg har altid været fascineret af pressesekretærens rolle, midt mellem
magten og medierne. Jeg har længe villet skrive en roman fra det perspektiv,”
fortæller Magnus Montelius om OTTE MÅNEDER. ”Det handler for mig om at
forstå menneskers motiv og gøre dét til historiens motor. Jeg synes, det er
allermest spændende, hvorfor folk gør som de gør.”
Pressen skrev:
”Gedigen politisk spændingsroman. " Jyllands-Posten, 5 stjerner
”Krimigenrens gule førertrøje sidder igen på en svensker.” Politiken, 5 hjerter
Vi glæder os til at byde Magnus Montelius velkommen på Krimimessen i
Horsens den 28. og 29. marts.
ANNE METTE HANCOCK
Den succesfulde krimiforfatter, Anne Mette Hancock, som kommer fra Gråsten
og som flere sønderborgensere har mødt i Brecklings Bogcafé har i længere tid
holdt på hemmeligheden om, at hendes bøger skal på film.
“Jeg er normalt virkelig dårlig til at holde på hemmeligheder, men dén her har
jeg alligevel evnet at sidde på længe. Nu må jeg så endelig fortælle, at
filmrettighederne til Ligblomsten og Mercedes-snittet samt Pitbull, der

udkommer hos Lindhardt og Ringhof til januar, efter bud fra flere
filmselskaber, er blevet solgt til EPIQ Film, som har planer om at lave en tvserie”, skriver Anne Mette Hancock på Facebook.
Artiklen fortsætter under annoncen
“Jeg er simpelthen så glad og knib-mig-i-armen-stolt og glæder mig helt vildt
til at se Kaldan og Schäfer i mit fjernsyn”.
EPIQ er en del af NENT Studios under Nordic Entertainment Group.
Produktionsselskabet er stiftet af instruktør og producent Anders Dalgaard og
har base i København og Los Angeles.
GAD MED BIND 2
Leg med døden
Leg med døden er andet bind i krimiserien om Stephanie King. Denne gang er
en gruppe venner samlet i en smuk villa i Cornwall, som snart viser sig at
danne rammen om en leg med fatale følger.
Det er præcis et år siden, vennegruppen sidst var samlet for at fejre Lucas og
Ninas bryllup, som skulle afholdes på Lucas’ vidunderlige landsted. Men
brylluppet fandt aldrig sted. I stedet endte dagen i en tragedie, da Lucas’
søster Alexandra omkom.
Nu har Lucas inviteret vennerne tilbage for at højtideligholde årsdagen. Ingen
ved med sikkerhed, hvad der skal ske. Det eneste, de ved, er, at Lucas har
planlagt en leg. Og alle skal lege med.
Leg med døden er den perfekte thriller til fans af psykologisk suspense.
VALDEMARSDAG ER DER DØMT NUL NATTESØVN DER ER CARTER NEMLIG PÅ
BANEN.
Med sin 11. Robert Hunter thriller er Chris Carter aktuel Valdemarsdag med
Skrevet I Blod. Forlaget skriver det er på eget ansvar så der kan ikke fås
erstatning for tabt søvn _Og ved i havad? Det blæser vi på i Krimicirklen.
CHRIS CARTER SKREVET I BLOD.
HVIS HAN SKRIVER DIT NAVN, ER DET EN DØDSDOM …
Los Angeles, den 4. december – tre uger før 1. juledag. Den erfarne lommetyv
Angela Wood er netop blevet færdig med dagens arbejde – seks hundrede
syvogfirs dollars – en god løn for femten minutters arbejde.
Da hun fejrer sin indbringende dag med en drink, vækker en af barens gæster
hendes opmærksomhed, da han er ubehøvlet over for en ældre mand. Angela
beslutter sig for at give ham en lærestreg og stjæler hans dyre lædertaske.
Der er hverken penge eller en bærbar computer i den – ingenting af værdi – i
hvert fald ikke for Angela. Der er kun en sort, læderindbundet bog, som er
overraskende tung. Da hun er kommet hjem til sin lejlighed, bladrer hun af ren
og skær nysgerrighed i bogen. Og så begynder hendes livs værste mareridt.
Det er ikke nogen helt almindelig bog. Læs den på eget ansvar …
PRESSEMEDDELELSE FRA HR. FERDINAND.
Der er bøger der indbyder til koncentreret læsning i lænestolen, andre der
sender tankerne på himmelflugt, og så er der de bøger som stjæler din
nattesøvn og som med sine geniale plottvists får dig til at begynde forfra, når
sidste side er vendt. Alex Michaelides’ DEN TAVSE PATIENT er af sidstnævnte
slags – en original thriller, der tog både anmeldere og læsere med veritabel
storm, da den udkom i England sidste år.
Bogen blev øjeblikkeligt #1 hos både Sunday Times og New York Times, hvor
den blev liggende i Top 10 i over et halvt år, hvilket er et sjældent syn i dag.

Siden har den vundet Goodreads Choice Awards for årets bedste
spændingsroman, været på et hav af lister over årets bedste bøger, og hos
Amazon landede den som den næstbedst solgte bog i 2019. Og
filmrettighederne? Jo – dem har Brad Pitts produktionsselskab hapset i en
heftig auktion.
Kort sagt – vi glæder os vildt til at udgive DEN TAVSE PATIENT, der udkommer
den 13. februar. Herunder kan du læse lidt nærmere om handlingen og
forfatteren, og så må du hjertens gerne sende mig en mail, hvis du vil have et
anmeldereksemplar.
Kort om handlingen:
Alicia Berenson lever et celebert liv som anerkendt kunstmaler. Hun er gift med
en kendt modefotograf, bor i et stort hus på en prominent adresse i London, og
på overfladen er hendes liv perfekt. Men en aften, da Alicias mand Gabriel
kommer hjem fra arbejde, skyder Alicia ham fem gange i hovedet, hvorefter
hun nægter at tale.
Alicias tavshed forvandler en tragedie i hjemmet til noget langt større – et
mysterium, der fanger offentlighedens interesse og gør Alicia berygtet. Hendes
kunstværker handles pludselig for uhyrlige summer, og hun, den tavse patient,
gemmes væk fra sladderbladene og spotlightet på The Grove, en
sikringsanstalt i det nordlige London.
Theo Faber er kriminalpsykolog og har ventet længe på at få lov til at arbejde
med Alicia. Hans målrettethed for at få hende til at tale fører ham ned gennem
sit eget sinds snoede stier, på sporet af en sandhed, der truer med at opsluge
ham …
"DEN TAVSE PATIENT er et mix af Hitchcock’sk spænding, Agathe Christieplotting og græsk tragedie.“ —skrev Entertainment Weekly
GODT NYT TIL ALLE JØRN LIER FANS. FOR 7. MAJ ER ALLE FORFATTERENS
BØGER OVERSATTE TIL DANSK!
Det var i sin tid det nu ophørte forlaget Punktum der præsenterede den norske
forfatter og forhenværende politiefterforsker, Jørn Lier Horst. Det skete i 2011
med udgivelsen af Natmanden. Året efter fulgte Bundfald og Vinterlukket. I
henholdsvis 2014-15 og 2016, fulgte. Jagthundene, Hulemanden og Blindgyde.
I dag er det Modtryk der har rettighederne. De (Modtryk) har siden udgivet
Nulpunkt og Katarina-koden begge i 2018 og i 2019 yderligere Det Inderste
Rum og lige nu aktuel i 20 er Når det Mørkner. Det er Wistings allerførste sag.
Og i dens pressemeddelelse som følger med, oplyser Modtryk, at den 7. Maj i år
udkommer Jørn Lier Horst resterende fire følgende bøger som paperbacks
oversatte til dansk. Titlerne er:
Nøglevidnet, Felicia Forsvandt, Den Eneste Ene og Når Havet Stilner.
Inden da nemlig 27. marts udkommer Ond Vilje,som også er en Wisting bog,
nemlig det tredje bind til Katarina-koden og Det Inderste Rum.
Og med de bøger han skriver sammen med Thomas Enger. Dermed er det
bevist at Jørn lier Horst for alvor er blandt de mest populære forfatterskaber i
Danmark!
DEN KVINDELIGE HOVEDROLLE SOM ROSE I DE NYE AFDELING Q FUNDET.
Ifølge en pressemeddelelse bliver det den 30-årige Sofie Torp, der skal spille
den kvindelige hovedrolle som Rose i de nye filmmatiseringer over Jussi AdlerOlsens-krimiserie - startende med Marco Effekten.
Instruktøren Martin Zandvliet (Dirch, Under sandet) har netop startet
optagelserne i Tjekkiet, og hermed forventes nyt om det endelige cast også at

udkomme stille og roligt over de næste par uger.
Sofie Torp er uddannet skuespiller fra Den Danske Scenekunstskole, og slog
sidste år igennem i successen Ser du månen, Daniel, der sikrede en Robert for
bedste kvindelige birolle.
Rollen som Rose er ikke bare endnu en birolle. Karakteren kan sagtens kaldes
den kvindelige hovedrolle i bøgerne - ikke mindst i 'Marco Effekten'.
I pressemeddelelsen udtaler Sofie Torp:
"Alle som har læst Jussi Adler-Olsens imponerende romanværk om Afdeling Q
har med garanti deres egne oplevelser og billeder af Mørck, Assad og Rose. Jeg
har også mine, især af kvindefiguren Rose, derfor blev jeg både overrasket og
meget glad for at få tilbuddet om at fylde netop denne rollen ud. Det virker
næsten grænseoverskridende at spille en karakter, som jeg har haft så store
og stærke læseoplevelser af, når jeg har læst Jussis bøger. Nu skal jeg spille
rollen, sådan som filmens instruktør ser karakteren, det glæder jeg mig
uendeligt meget til.
Filmen bliver den første af i alt seks film om Afdeling Q, som
produktionsselskabet planlægger over de kommende år. Bogen er den femte
roman i Jussi Adler-Olsen-serien, og følger Carl Mørck og Afdeling Q's forsøg på
at opklare, hvorfor en ung romadreng har passet til en pædofili-mistænkt på
sig.
Ulrich Thomsen og Zaki Youssef har overtaget hovedrollerne efter Nikolai Lee
Kaas og Fares Fares som henholdsvis Carl Mørck og Assad fra de populære film
Kvinden i buret, Fasandræberne, Flaskepost fra P og Journal 64, der også
bygger på Adler-Olsens krimiromaner.
Marco Effekten får dansk premiere den 1. oktober.
KRIMIEN TRE SEKUNDER SKABT AF ROSLUND & HELLSTRÖM FILMATISERET.
Thrilleren 'Tre sekunder 'Tre sekunder' er baseret på bogen af samme navn fra
den svenske krimiduo Roslund/Hellström. I hovedrollen ses et andet kendt
svensk navn,Joel Kinnaman. Nu i amerikansk regi. Den handler om den
tidligere kriminelle Pete, der går undercover i fængslet for at infiltrere den
polske mafia i New York.
Pete har meget at miste med en kone og en lille datter, men udsigten til et nyt
og bedre liv, vejer tungt.
Desværre går en narkohandel med en anden undercover-betjent grueligt galt,
og nu trues Pete med at blive afsløret, mens myndighederne virker til at kigge
den anden vej.

KRIMICIRKLENS AKTUELLE BOGANMELDELSER.
FORLAGET BRÆNDPUNKT.
LINE VESTER LARSEN. HVEPSESTIK. 319 Sider. 249,00 Kr.
Line Vester Larsen er debutant. Det mærker man ikke meget til. For allerede
fra start viker hun som en garket krimiforfatter.
KØBENHAVN ER RAMT AF HEDEBØLGE, da motionisten, Anders Hansen, gør et
makabert fund i Frederiksberg Have. En studine er brutalt blevet stukket ned

og efterladt døende ved havens børneattraktion suttetræet.
Den garvede efterforsker, Britt Østerby, sættes på sagen, og som makker får
hun den unge Oliver Lindberg. Sagen tager hurtigt en uventet drejning, da det
viser sig, at Oliver gemmer på en tung hemmelighed, der kan koste ham
pladsen i efterforskningen.
Inden længe befinder Britt sig i en drabssag, som med lynets hast udvikler sig
kaotisk, da nye spor trækker tråde til en broget verden af sugardating¸ hvor
kærligt kvindeligt selskab sælges og købes som en eftertragtet luksusvare. Et
par dage efter findes endnu en kvinde myrdet. Er der en sammenhæng mellem
de to drab? Og hvorfor havner den tilsyneladende naive motionist, Anders, igen
i begivenhedernes centrum?
Jorden brænder under Britt og Oliver, der én gang for alle må revurdere sit
pragmatiske syn på skyld og uskyld i en vanvidsefterforskning, der involverer
alternative drabsmetoder og udspekuleret hævn.
Bogen er absolut læseværdigt hendes miljøer og plot er helt fint sidstnævnte
overrumplende.
4 Diamanter.
Finn Hansen.
LINE VESTER LARSEN, f. 1983, er uddannet fra Copenhagen Business School og
har en baggrund som kommunikationsrådgiver. Line er født i Aarhus og har
boet i Paris og New York. I dag bor hun på Frederiksberg med sin familie. Hun
debuterer her med Hvepsestik.

BYENS FORLAG.
LILL BOWMAN. GLEMT. 324 Sider. 299,00 Kr.
Hvis der nogen der studser over efternavnet Bowman er der ikke noget at sige
til det. For Lill Bowman har læserne allerede stiftet bekendtskab med da hun i
2012 på Mellemgaard og under sit fulde navn Kristine Lill Bowman udgav
Duskeklubben. Her mødte læseren også kriminalinspektør Troels Thomsen, og
nu er forfatter og hovedperson aktuel igen.
Handlingen: Liget af en smuk 14-årig pige i hvid kjole bliver fundet nydeligt
arrangeret på en metalplade midt ude i den idylliske Vandværkssø. Pigen er
fyldt med snitsår – alle sammen sirligt markeret med en rød cirkel.
Spørgsmålene hober sig lynhurtigt op hos den gode Troels Thomsen fra
Nordjyllands Politi. For hvorfor skulle en gerningsmand lige netop gøre
opmærksom på offerets skader?
Det konstateres snart, at den døde pige kommer fra et problemfyldt hjem med
en uligevægtig, enlig mor. Sagen tager for alvor fart da endnu en enlig mor
melder sit barn savnet, tegner der sig et mønster.
For Troels Thomsen bringer sagen uhyggelige minder fra hans egen barndom
op til overfladen, og han sætter alt ind på at finde det forsvundne barn. Før det
er for sent …
Glemt – er ikke en beretning man glemmer lige med det samme. Plottet er
desværre meget aktuel som man læser gang på gang om i aviser og seer på TV.
Spændende og tanke vækkende historie. 4 Diamanter.
Finn Hansen.
STEFFEN GROTH. FABERGE´S SIDSTE ÆG:
Sider. Kr. Sara Kaufman føler, hun er jaget. Nej, hun ved det. Nogen har dræbt
hendes søster i noget, politiet kalder et ritualmord, og nu er hun den næste på
morderens liste. Er det, fordi hendes familie gemmer på en hemmelighed så

stor som Israel? Eller fordi hendes tipoldefar var mester hos den russiske zars
hofjuveler Peter Carl Fabergé? Det ved hun til gengæld ikke, men morderen
gør, og han venter bare på at slå til igen.
JESPER MARCUSSEN. TOPLITZGÅDEN. 324 Sider. 299,00Kr.
En gåde fra fortiden …En arkæologisk undersøgelse i de østrigske Alper …En
skattejagt tværs gennem Europa …
Da den danske journalist Thomas Berg flytter til Berlin, bliver hans første
opgave at dække en stort anlagt arkæologisk undersøgelse af Toplitzsøen i
Østrig. Hurtigt bliver det dog klart for ham, at nogen er villig til at dræbe for de
hemmeligheder, som bjergsøen gemmer på, og da et afgørende spor viser sig
at lede tilbage til en gammel rapport, som han var med til at skrive under sin
studietid, finder Thomas sig selv fanget i et dødeligt spil.
Nu samles vennerne fra den gamle studiekreds igen. De er efterstræbt af en
ukendt modstander, og de har kun én chance: De må selv løse Toplitzgåden.
TOPLITZGÅDEN er første bind i en planlagt serie om journalisten Thomas Berg
og den excentriske mangemillionær David Wagner.
WALTHER REBERNIK. JÆGEREN Sider Kr
Rato er ekssoldat fra Balkan. Han undrer sig over, hvor nemt alting er i
Danmark. Nu står han i spidsen for en bande af eks-balkankrigere, der har
taget magten i Københavns underverden.
Patrick er anklageren, der hader kriminelle. Han bøjer gerne reglerne for at
opnå sine mål og har succes med sin kompromisløse stil. Men hans fortid truer
med at indhente ham.
Markus lever på samfundets bund og har klaret sig uden CPR-nummer, siden
han var 10 år.
Hannah arbejder som specialkonsulent for Politiet. Hun er dårlig til mennesker,
men eminent til at opfatte detaljer, som ingen ellers ser.
Da en serbisk gangster findes brutalt myrdet på et toilet i Københavns Byret,
og politiets chefanklager samtidig forsvinder sporløst, føres de fire meget
forskellige skæbner sammen, og det ender i en kamp på liv og død.
JÆGER er en rå fortælling om forbrydelse og hævn – og om kærlighed, der
opstår på de mest uventede steder. Handlingen starter i København, tager os
til Sverige og ender i et blodigt opgør i Norditalien.
RUNE STEFFANSSON. KORSBORG. Sider 444 Kr
Ved de asatroendes blótplads i Korsborg Skov opdager præstesønnen Jacob en
rødhåret kvinde hængt op i et asketræ. Løkken sidder om hendes ankler,
halsen er skåret over, og blodet løber ned i en balje. Er hun halalslagtet eller
ofret til de gamle guder? En soldaterveteran finder en torshammer ved
gerningsstedet.
Kriminalassistent Ingerlise MacArthur frygter flere ofringer. Den kvindelige
præsts bil går op i flammer. Nær trætemplet Ravneborg tænder nogen bål i
regnvejr. En kristen sekt, Pottemagerne, køber torshammere, og sektens kors
smadres.
En kvindelig blogger med muslimsk baggrund løber en tur i skoven. En
transkønnet asagode sætter sig ud for at meditere efter mørkets frembrud.
Natten bliver blodig, og soldaten stikker af fra sin skov. Jacob og Ingerlise
leder efter spor.
KORSBORG er en historie med asatro i fokus. En krimi med offerdrab og rituel

sex. En fortælling om at søge svar i fortiden. Og om tusind års troskamp
mellem korset, halvmånen og hammeren.
JENS STRANDBYGAARD. ARVESYNDEREN. 328 Sider. 299.00 Kr.
Sognepræsten i Hvide Sande, Daniel Vest, bliver en dag kontaktet af den
desperate Eva Arnesen. Hendes mand er død under mystiske omstændigheder
og har efterladt en massiv gæld til en brutal rockergruppe. For at afdrage
tvinges Eva nu til at smugle hash hjem fra Spanien. Men noget er gået galt, for
en lastbil med flere hundrede kilo hash er forsvundet. Og rockerne giver Eva
ansvaret.
Med en fortid i Frømandskorpset er Daniel West en noget utraditionel præst,
der selvfølgelig gerne hjælper Eva. Men det bliver med livet som indsats. Eva
har nemlig ikke fortalt Daniel alt …
ARNE WOYTHAL. UNDER NORDLYS. 329 Sider 299,00 Kr.
Et drab på en lille pige sender Rasmus Berg til den sydgrønlandske by
Qaqortoq. Snart bliver byens enspænder fundet indebrændt i sit hus, og
rygterne begynder at svirre. Er han gerningsmanden til det bestialske mord, og
har han nu fået som fortjent?
Stærke kræfter i lokalsamfundet insisterer på, at sagen er opklaret, og vil have
Rasmus til at rejse hjem. Men han er ikke overbevist. Da endnu en lille pige
forsvinder, må Rasmus kaste sig ud i en hæsblæsende jagt på en snu og
beregnende gerningsmand. Når han at løse gåden, inden pigen bliver dræbt, og
nye ofre kommer til?
Under nordlys er fjerde bind i serien om kriminalassistent Rasmus Berg og
Drabsafdelingen.

FORLAGET INDBLIK/ EGOLIBRIS
DEAN KOONTZ. DET STILLE HJØRNE. 572 Sider. Kr. Oversat af Jan Bagge
Nielsen efter THE SILENT CORNER.
Der er efterhånden gået 5 år siden vi fik den 60. tyvende dansk oversatte bog
fra Dean R. Koontz. Nu er han på banen igen og der ser det ud til han bliver et
stykke tid. For han præsenterer en spritny hovedperson nemlig BESTSELLERserien om JANE HAWK. Og det sker med bram og brask. For indgangen til den
nye serie

”Jeg har virkelig behov for at være død.”
Med disse ord nedfældet på et stykke papir tager en mand, der egentligt havde
alt at leve for, sit eget liv. Han efterlader sig hustruen Jane Hawk, hun FBIagent, og hun kaster sig ud i en brutal jagt for at finde sandheden om sin
mands selvmord. Koste hvad det vil.
Da Janes efterforskning leder hende på sporet af, at en alarmerende lang
række succesfulde mennesker med tilsyneladende gode og lykkelige liv også
har begået selvmord. Jane aner et mønster, og snart er hun selv 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 skånselsløse. Hun er drevet af en retskaffen vrede, hendes
modstandere aldrig vil kunne begribe. For den kommer direkte fra hjertet.
Serien tæller pt. 5 bind. Nemlig
The Whispering Room
The Crooked Staircase The Forbidden Door The Night
Window. The Whispering Room som udkommer om kort tid med titlen DET
HVISKENDE RUM.

Noget at glæde sig til. Den aktuelle har er af fineste karat og får 6 diamanter.
Finn Hansen.
JAN THIELE. JEG TESTAMENTERER. 288 Sider. Kr.
I Jeg Testamenterer - har den gode privatdetektiv Frants skiftet græsgange.
Den tidligere detektiv Frants Hjejle har nemlig fået et job som sælger på et
forlag. For at sige det helt ærligt så raver det ham en papand. Men han bliver
mere i fyr og flamme, 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 på gråt papir uden nogen som helst grund. Det vækker hans
nysgerrighed og opsøger han den tidligere forlagsmedarbejder Frederik Jersild,
som har været sigtet i sagen. Mødet bringer dem begge i morderens søgelys,
og en hæsblæsende forfølgelse begynder, men hvem er det egentligt der jager
egentlig hvem?
Jan Thiele er forfatter med den aktuelle op på ti titler og med de bebudede 5
som han har sat sig for at skrive indenfor 15. måneder er det stærkt gået. For
han leverer altid en spændende historie med acceptable plot.
4 Diamanter. Næste titel: Jeg Tilgiver Dig Ikke er klar og er lige på trapperne i
marts måned.
Finn Hansen

FORLAGET FORFATTERSKABET. DK.
SØREN & MORTEN ELLEMOSE. SORT SNE. 271 Sider. Kr.
Juleaften. Århundredets storm lægger Danmark øde .24 skæbnesvangre timer.
En aften og nat ingen af de involverede nogensinde vil glemme. Og ikke alle vil
overleve …
Juleaften er familien Konradsen samlet i Villa Hindenburg, hvor de forbereder
sig til årets kappestrid.
Alt er ved det gamle, men udenfor lurer århundredets storm, som tvinger
dystre hemmeligheder til overfladen.
Midt i gaveræs, traditioner og juletræets glans går tæppet for et uhyggeligt
kammerspil.
De har kun hinanden, og deres sidste 24 timer sammen er lige begyndt.
Rigtig glædelig jul…
Næppe har familien sat sig til det traditionelle veldækket julebord før
fornærmelserne og andre ubehageligheder flyver gennem luften. Efterhånden
udvikler historien sig uhyggelig, dramatisk og grotesk.
Det hele er ganske spændende fortalt især på grund af et bizart persongalleri
som ikke er helt almindeligt.
4 diamanter.
Finn Hansen.
PERNILLE RATTLEFF. STEDFORTRÆDEREN – NÅR SKINNET BEDRAGER. 224
Sider.169,00 Kr.
Pernille Rattleff er debutant og hun har planer om den aktuelle bog skal være
starten på en serie.“ Det ser vi frem til på Krimicirklen for debuttanten kommer
rigtigt godt fra start.
Manden var ikke debil, det afgjorde Julian. Langt fra endda. Men han var
rasende. Og han var dødsensfarlig for sine omgivelser.

Julian begyndte at trække vejret overfladisk. Han skulle ud af lokalet. Og det
hastede.
Men da instinktet blev til erkendelse, var det allerede for sent.”
Det er en uhyggelig åbningsscene der udstiller i Danmark. En magtfuld
erhvervsfamilie biver nedslagtet i deres hjem.
Gerningsmanden bag blodbadet indsættes på den topsikrede afdeling på
behandlingshjemmet Frydenlund, og pressen døber ham hurtigt den tavse
morder.
I Oxford forsker den anerkendte professor Julian Krause i personlighedsforstyrrelser.
Under et besøg i Danmark bliver der begået et bestialsk mord i hans egen
familie. Det viser sig at Forbrydelsen trækker tråde langt tilbage i tiden.
Stedfortræderen er første bog i krimi-serien om psykiater Julian Krause og
den tavse morder. Der er lagt op til en spændende forsættelse som vi ser frem
til. Der er 4 Diamanter
Finn Hansen
LENA JO HURSH. MORD I PILLEMARK-EN SAMSØ KRIMI. Sider. Kr.
Noget så sjælden som en krimi fra Samsø! Og med en atypisk hovedperson.
Den handler nemlig om den 63-årige Lisbeth Møldrup. Hun rammes pludseligt
af en overvældende kærestesorg, noget som både veninderne og hendes egen
datter finder særdeles upassende for sådan en gammel krage.
I sin sorg flygter Lisbeth derfor hovedkulds til Samsø, hvor hun møder en ny
veninde, der også har sin egne problemer at slås med.
Lisbeth gribes og begejstres af Samsøs skønne natur, cafe livet og øens
særegne ro, men traditionen tro, spoleres den nyfundne idyl brat, da hun
ufrivilligt hvirvles ind i en mordsag.
Mord i Pillemark er som der skrives en anderledes krimi, helt i den samsøske
ånd.
Som læser er man ganske fortrinligt underholdt. Den får 5 Diamanter.
Finn Hansen.
KATJA RANVITSSTILLE SKRIG. 282 Sider. Kr.
”Hun undertrykte et gisp, idet blodet fra et stort sår på maven løb ned ad
benene. Og først nu forstod hun det. Hun var ofringen.”
det hele starter en lun sommernat. Her finder pædagogen Cecilie Knudsen en
hårdt såret kvinde i skoven tæt ved Solvang som er et Behandlingscenter.
Den ukendte kvinde bærer på sig en dagbog, hvis grusomme beretninger viser
sig at have tråde tilbage en af Danmarkshistoriens værste kidnapningssager.
Dagbogen rækker nemlig sine lange, mørke fangarme ud efter alt omkring sig.
Om hændelser der byder ondskaben indenfor i Cecilies liv.
Pludselig ånder fortiden Cecilie tungt i nakken. En fortid hun har kæmpet for at
undslippe og glemme.
STILLE SKRIG er en historie der beretter om hvad der sker, når mennesket står
over for en uhyggelig og realistisk virkelighed, der udfordrer de rammer og
normer, man normalt lever efter.
Det er en spændende kriminalroman med stort K. En vi kun kan give de
varmeste anbefalinger.
6 Diamanter.
Finn Hansen.

PERNILLE RATTLEFF. STEDFORTRÆDEREN – NÅR SKINNET BEDRAGER.
“Manden var ikke debil, afgjorde Julian. Langt fra endda. Men han var rasende.
Og han var farlig. Julian begyndte at trække vejret overfladisk. Han skulle ud af
lokalet. Og det hastede.
Men da instinktet blev til erkendelse, var det allerede for sent.”
I Danmark bliver en magtfuld erhvervsfamilie nedslagtet i deres hjem.Manden
bag blodbadet indsættes på den topsikrede afdeling på behandlingshjemmet
Frydenlund, og pressen døber ham hurtigt den tavse morder.
I Oxford forsker den anerkendte professor Julian Krause i personlighedsforstyrrelser. Under et besøg i Danmark bliver der begået et bestialsk mord i
hans egen familie. Forbrydelsen viser sig at trække tråde langt tilbage i tiden.
Stedfortræderen er første bog i krimi-serien om psykiater Julian Krause og den
tavse morder.

FORLAGET GAD.
RACHEL ABBOTH. LEG MED DØDEN Oversat af Nanna Lund efter THE MURDER
GAME. 384 Sider. 249,95 Kr.
Leg med døden er andet bind i den længe ventet og eftertragtet krimitrilogi
med Stephanie King. Denne gang er en gruppe venner samlet i en smuk villa i
Cornwall, og det viser sig snart at danne rammen en morderisk leg med fatale
følger.
For det er netop præcis et år siden, at selvsamme vennegruppen sidst var
samlet for at fejre Lucas og Ninas bryllup. Festen skulle afholdes på Lucas’
vidunderlige landsted. Men brylluppet fandt aldrig sted. I stedet endte dagen i
en tragedie, da Lucas’ søster Alexandra omkom.
Derfor har Lucas inviteret vennerne tilbage for at højtideligholde årsdagen.
Men det som ingen af gæsterne ved, er, at Lucas har planlagt en leg – En
Morderleg. Og alle skal lege med.
Atter en gang leverer Rachel Abboth en neglebidende thriller som gang på
gang tager drejninger i forskellige retninger. Nu glæder krimicirklens redaktør
til både at give 6 Diamanter og glæde os til næste bind.
Finn Hansen.
ALAFAIR BURKE. BAG FACADEN. Oversat af Lærke Pade efter THE WIFE. 352
Sider. 249.95 Kr.
Hvis du er vild med: Liane Moriartys Big Little Lies, Lisa Jewell og Gillian Flynn,
vil du elske denne fængslende newyorker-krimi. Der beretter om, hvad der
foregår bag facaden i et luksushjem på Manhattan.
Angela møder Jason Powell, da hun serverer til en middag i det luksuriøse East
Hampton. Hun forestiller sig ikke, at der er tale om andet end en sommerflirt,
men den flotte og karismatiske økonomiprofessor har andre planer – og året
efter er de gift. Ægteskabet giver Angela mulighed for at begynde forfra. 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
kender
hendes
tragiske
fortid.
Men lykken varer alt er ikke fryd og gammen. Da Jason pludselig kommer
under anklage om voldtægt fra en af sine unge studerende. Denne hændelse
bevirker at Angela bliver hevet med ind i en nedadgående spiral, der truer med
at smadre hele deres tilværelse op med rode – og bringe fortidens hændelser
frem i lyset ... Og dem er der mange af.

Bag Facaden er spænding fra a – z og historiens plot er genialt og totalt
overraskende.
5 Diamanter.
Finn Hansen.
ELLY GRIFFITH MIT NAVN ER JUSTICE. MORDENE PÅ HIGHBURY HOUSE.
Oversat af Julie Rotne efter A GIRL CALLED JUSTICE. 2019. 236 Sider. Kr.
Elly Griffith behøver ingen videre præsentation. Hende har danske læsere for
lang tid taget til sig. Det er naturligvis mysterierne med Ruth Galloway. Her er
6. bind lige udkommet. Nu viser forfatteren at hun også kan skrive krimier for
ungdommen. Der for ifører undertegnede anmelder sig kostskole unifor og
anmelder det 1. bind i Justice Jones serien.
Og lad det være skrevet med det samme, at der er både spænding, mystik og
humor i et klassisk engelsk pigekostskolemiljø i 1930’ernes England.
Seriens hovedperson, den 12-årige Justice Jones, datter af en berømt
forsvarsadvokat og en mor der var detektivromanforfatter, og Justice er da
også den fødte detektiv. Evner hun får hun brug for, for kostskolen Highbury
House viser sig at gemme på uhyggelige hemmeligheder. Da en voldsom
snestorm
afskærer
skolen
fra
omverdenen,
får
det
dødbringende
konsekvenser. Og her viser Justice sig som en ypperlig detektiv. Historien som
både er interessant
spændende serie, er tilpas uhyggelig til den unge
målgruppe. Der er ingen tvivl om læserne vil sætte pris på den seje og
sympatiske heltinde, der skal begå sig i et snobbet, konkurrencepræget og
dystert miljø. Alt fortalt med Griffiths’ elegante stil og talent og fungerer også
fremragende og perfekt for børn.
5 Diamanter. Finn Hansen.
CARA HUNTER. FAMILIENS SYNDER. Oversat af Brian Christensen efter CLOSE
TO HOME. 2018. 355 Sider. Kr En Adam Fawley krimi – bind 1.
Hvis du er vild i varmen med den populære bog” Broadchurch” (skrevet af Erin
Kelly og ikke mindst TV. serien” krimiserier detr fælles træk har stærke
karakterer, så er det lige Familiens Synder af Cara Hunter lige noget for dig.
Omdrejningspunktet og handlingen er den stemningsfulde og pittoreske
universitetsby Oxford, og i spidsen for efterforskningerne i byen og omegnen
varetages af den underspillede, intelligente kriminalinspektør Adam Fawley.
Ikke nok med det. Har han sine egne personlige problemer at slås med,
samtidig med at han sammen med sit faste team opklarer forbrydelser i den på
overfladen så trygge by.
Det hele starter med at curling forældrene Sharon og Barry holder en stor
havefest med hele svineriget, fyrværkeri osv. osv. Deres 8-årige datter Daisy
løber omkring udklædt som tusindfryd. Men sidst på aftenen kan ingen i det
store selskab finde pigen, og forældrene melder hende savnet. Da politiet
kigger nærmere på de billeder, der er taget i løbet af festen, kommer de
imidlertid i tvivl … om det nu er med sikkerhed Daisy, der er iført tusindfryddragten? Snart kommer man i tvivl om hun overhovedet var til stede til
havefesten? Kriminalinspektør Adam Fawley bliver sat i spidsen for
eftersøgningen. Det viser sig sagen konstant tager nye drejninger, efterhånden
som det bliver mere og mere tydeligt, at intet er, som det ser ud til at være i
det tilsyneladende idylliske boligområde. Snart begynder masser af
ondskabsfulde email at ramme familien. En sand shitstorm der udvikler sig
mere og mere katastrofalt.
Cara Hunter er et spændende bekendtskab ligeså er Adam Fawley og hans

team. 6 diamanter medens vi venter på bind 2.
Finn Hansen.
GYLDENDAL
LARS KJÆDEGAARD. LIGET I LYNGEN 168 SIDER. KR. 140,00 Lars Kjædegaard
er en af Danmarks gamle veteraner i krimigenren. Siden sin debut i 1994. Mest
kendt er han dog for sine 13 bøger med drabsefterforskerne Hvid & BELLING.
Nu præsenterer han et andet Drabsefterforsker par nemlig Seniorefterforsker
Agnes Hillstrøm (60 år) og hendes assistent Otto Vang (33). Parret
introduceres med ikke 5 udgivelser på en gang. Agnes og Otto kaldes til
landsbyen Bejdrup i Midtjylland, hvor en dreng er fundet dræbt og losset af på
heden som gammelt affald. Drengen identificeres hurtigt som søn af ejeren af
Lyneborg Gods, Alf Skjødt-Holm. Men da Agnes og Otto skal underrette
forældrene, finder de også dem døde – tilsyneladende har godsejeren skudt sin
kone og herefter sig selv.
Dødsfaldene er helt uforståelige. Drengen har været borte fra hjemmet i nogle
dage, dog uden at forældrene har slået alarm. Hvad er baggrunden bag
tragedien? Gennem en omhyggelig efterforskning i området,med afhøringer af
de lokale beboere og indsamling af tekniske spor, samler Agnes og Otto
langsomt men sikkert et billede af forbrydelserne, indtil de kan pågribe de
skyldige og yde den døde dreng retfærdighed.Lars Kjædegaard kommer godt
fra start med sine nye hovedpersoner. 5 Diamanter.
Finn Hansen.
LARS KJÆDEGAARD EN DIGTERS DØD. Sider. Kr. En Digters Død- er den anden
bog i Lars Kjædegaards krimiserie Agnes Hillstrøm. Sagen begynder med
forældrene til den romandebuterende Linnea Mogensen finder deres datter død
i hendes lille lejlighed i Helsingør. Obduktionen afslører, at den unge pige er
blevet dræbt med en overdosis insulin.
Linneas roman, Den grønne kat, står foran udgivelse og det er det lille forlag
FJORD der kommer til at tage nogle svære og drastiske beslutninger .
Agnes og Otto afhører pigens familie, herunder Linneas faster Gudrun, som bor
på et plejehjem i Fredensborg. En ansat på plejehjemmet har tilsyneladende
haft et nært forhold til den dræbte pige. Efterhånden som sagen udvikler sig
dukker
flere
personer
op
med
forskellige
dagsordner.
Under efterforskningen konfronteres Agnes med hidtil ukendte sider af sig
selv, og da efterforskningen er slut, er hendes liv ikke længere det samme.
Kjædegaard er ved at udvikle sine personer mere og mere og det har han vist i
bl.a. Hvid & Belling serien at han er en mester i. 5 Diamanter.
Finn Hansen
LARS KJÆDEGAARD. FARVEL SØSTER. 150 Sider. Kr.
Den 62-årige Marianne Holmegaard findes død i sin lejlighed i Københavns
Nordvestkvarter. Mordmetoden er både brutal og anderledes. Damen er hængt
op på et spids spir gennem rygraden i en væg i køkkenet. Agnes Hillstrøm og
Otto Vang begynder skematisk at afhører opgangens beboere uden resultat.
Først da de finder en kasse med en formue i kontanter i Mariannes lejlighed,
går der gang i sagerne. For hvor stammer pengene fra ? Agnes identificerer sig
med den jævnaldrende kvinde og efterforsker hendes baggrund, herunder
hendes omgangskreds i Københavns venstrerfløjsmiljø.
Farvel søster er tredje bog i Lars Kjædegaards krimiserie Agnes Hillstrøm. 5
Diamanter.

Finn Hansen.
Lars Kjædegaard Den lukkede kiste
"– Der er et ekstra rum, sagde Agnes.
Dennis nikkede. – Døren er ikke låst.
– Har du været derinde?
Teknikeren så på hende. – Nej, ikke endnu. Men jeg har kigget ind."
En 88-årig kvinde i en lille by på Vestsjælland findes brutalt myrdet i sin seng.
Den myrdede Else Berthelsen havde tilsyneladende ingen fjender. Hun var et
menneske med overskud til at kere sig om beboerne i et nærliggende
asylcenter.
Under gennemsøgningen af den dræbte kvindes hus gøres et makabert fund,
og denne side af efterforskningen bliver mere interessant, da Elses sønnesøn
Axel vender hjem fra en rejse.
Den lukkede kiste er fjerde bog i Lars Kjædegaards krimiserie Agnes Hillstrøm.
FORLAGET GRØNNINGEN 1
MARIANNE MONTEAU. MIT NAVN ER VIKTOR 350 Sider. Kr.
Marianne Monteau har skiftet fra eget forlag Many Minutes til det nye
etablerede forlag Grønningen 1.
Politiassistent Lucy Kiehl er udlånt til Københavns politi og er så småt på vej
tilbage til Aarhus. Men da en kendt byggematador brutalt skydes ned med
koldt blod i sin have på Frederiksberg, må Lucy Kiel tage sig af den sag. Og
hvor det bl.a. bevirker at hårdtprøvede enke, midt i sorgen over sin mands
død, skal føre virksomheden videre. Lucy og hendes kolleger må arbejde i
døgndrift for at løse mysteriet om mordet på den magtfulde mand. Efterhånden
som Lucy graver sig dybere ned i sagen, kommer der mange andre ting op til
overfladen.
glansbilledet af den ellers så vellidte familie begynder at
krakelerer. For hvem var egentlig Bernt Thaulows venner? Eller hvem var hans
fjender? Og kan man tage det for givet at morderen ikke slår til igen ? Mit navn
er Viktor – er det tredje bind i krimiserien af Marianne Monteau. Der er kun at
sige at de damer Blædel, Egholm osv har fået en konkurrent der bare bliver
bedre og bedre. 6.Diamanter fra Krimicirklen.
Finn Hansen.

FORLAGET GYLDENDAL.
LOTTE & SØREN HAMMER. SOLDIER BLUE. 438 Sider. Kr.
”Soldier Blue” er skrevet af forfattersøskendeparret Lotte og Søren Hammer og
er en del af deres populære krimiserie med Konrad Simonsen i hovedrollen. Det
er nok en af de mest brutale i deres serie. For det indledende mord ligner et
nemlig et professionelt attentat men der er bare det -at ofret var en nyfødt
baby.
Projektil er blevet affyret på en almindelig villavej i Liseleje og har dræbt et
spædbarn. Da Konrad og hans mænd begynder at efterforske sagen nærmere ,
kan de se at den hjemmelavede ammunition er ganske professionelt udført.
Dette projektil havde til hensigt at gøre mest mulig skade på sit mål. Men
hvorfor henrette en uskyldig baby? Det giver ingen mening.- eller gør?
Lotte og Sørens Hammers ”Soldier Blue” er den tiende og afsluttende bog i
Konrad Simonsen-serien. Men frygt ikke. De to forfattere kommer i marts med
en helt ny serie. Den vil ender på 8 bind og starter med udgivelse af de første

på en gang. Læs nærmere under Sidste Nyt fanen Blandet
4 Diamanter fordi den er lidt for lang efter min mening.
Finn Hansen.
GUNNAR STAALESEN. UDENFOR ER HUNDENE. Oversat af Ilse M. Haugaard
efter UTENFOR ER HUNDENE. 2018. 315 Sider. Kr.
Fra start af er der bud efter Varg´en. Privatdetektiven Veum er på vej til sin
bil, da han med nød og næppe undgår at blive kørt over af en bil, som har
direkte kurs imod ham og som efterfølgende forsvinder i al hast. Oplevelsen får
ham til at tænke på to dødsannoncer, han har læst inden for de seneste
måneder. Ofrene var to af mændene, som har afsonet en dom i en
overgrebssag. En sag hvor Veum selv i en kort periode var fejlagtigt sigtet i. er.
omkommet på måder, som politiet har defineret som ulykker. Veum får
mistanke om, at dette kan være noget langt mere alvorligt. I så fald står han
måske selv på den samme dødsliste. Med frygten for eget liv som drivkraft
giver han sig i kast med at undersøge den gamle sag.
Vi har efterhånden haft fornøjelsen med at nyde Varg Veum siden 1977, har
han ikke tabt pusten ej heller har Gunnar Staalesen. Den aktuelle er den 19.
Veum roman. Og begge de herrer belønnes med 5 Diamanter.

FORLAGET HARPERCOLLIS NORDIC
ADELE PARKS. HUN VAR VELKOMMEN. Oversat af Camilla Pontoppidan Haderup
efter INVITED HER IN. 2019. 479 Sider. Kr.
Da de gik på college, var Mel og Abi hinandens bedste venner, og de delte
glæder og sorger, lige indtil Mel blev gravid og blev tvunget til at springe fra
studiet.
Sytten år senere kunne de to kvinders liv ikke være mere forskellige. Mel er
lykkeligt gift og bor sammen med sin mand og tre yndige børn i England. Abi
rejste til LA, hvor hendes liv har været en lang fest i overhalingsbanen som tvvært og ven med de kendte. Festen sluttede dog brat, da hun opdagede
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. Der går dog 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?
Hun var velkommen er en nervepirrende og tankevækkende historie om
gammelt venskab, misundelse og hævn fra Sunday Times-bestsellerforfatteren
Adele Parks. 5 Diamanter.
Finn Hansen.

FORLAGET HETLAND
ANN CLEEVES- LØBEILD. Oversat af Brian Christensen efter WILDFIRE. 416
Sider. Kr.
Løbeild - er den ottende og sidste bog (desværre) i Ann Cleeves bedstsælgende
og populære Shetland-serie. Den er filmatiseret af BBC og følges af millioner af
seere over hele verden.
Disse prædikater er usvigeligt hæftet til Shetland. Inviterende. Vild. Afsides.
Værende tiltrukket af disse ting netop med de drømme flytter en engelsk
familie til området. De har disse forhåbninger og mål at give deres autistiske

søn en bedre tilværelse. Men da kort efter er arriveret findes en ung
barnepiges krop hængende i deres lade. Og så begynder rygterne for alvor at
florerer om hende og mandens affære at sprede sig som løbeild. Med
mistanken åndende familien i nakken, bliver Jimmy Perez tilkaldt som
efterforsker, vel vidende om, at det vil betyde,at hans on-off elsker og chef,
Willow Reeves,vender tilbage til øerne for at lede sagen.
Perez er oppe mod den mest skæbnesvangre efterforskning i hele sin karriere.
Er han klar til det,der er på vej? Se det må i læsere selv finde ud af ved at
erhverve jer denne fremragende afslutning.
Selvfølgelig er det ærgerligt at serien slutter. Men på den anden side kunne
den ikke slutte bedre. Hele serien har været en milepæl når det gælder ØKrimier. Og så er der lige det at man kan glæde sig over de mange timer man
har været i selskab med Jimmy Perez.
6 Diamanter.

FORLAGET HR. FERDINAND.
LINDA CASTILLO. VANÆRET. Oversat af Henrik Enemark efter SHAMED. 2019
326 Sider. Kr.299,00 Vanæret er endnu en spændende Amish krimi fra Linda
Castillos hånd
Det er den 11. i serie nmed drabsefterforskeren Kate
Burkholder i begivenhedernes centrum.
Historien starter hårdt og brutalt på en forladt gård. Her samler en ældre amish
kvinde valnødder sammen med sine to børnebørn. Pludselig bliver hun slået
ihjel nærmest slagtet på brutal vis, samtidig bortføres det ene barn af den
ukendte morder. Det andet barn er fuldstændigt skråsikker på at det er
Djævlen, der er skyld i ugerningerne. Det bliver en sag for Burkholder og
Tomasseti, og opklaringen skal snart vise sig at blive et kapløb mod tiden. Den
ældre kvinde er fra en af amish samfundets respekterede familier. Men
familien gemmer på en smertefuld fortid, og Kate mærker snart, at der er
noget, de ikke fortæller hende. Sagen udvikler sig hele tiden og forgrener sig
op til de øverste lag i amish samfundet. Nær floden i det sydlige Ohio holder
nemlig et andet isoleret amish samfund til. Her hersker Den Gamle Orden, og
hvor man slavisk skal indordne sig under en række forskrifter. I efterforskningen ledes Kate hertil, og folket virker umiddelbart samarbejdsvillige. Men
Kate befinder sig pludselig i en livsfarlig situation, da hun begynder at stille
spørgsmål. 6 Diamanter fra Kc
Finn Hansen.
ALEX MICHAELIDES. DEN TAVSE PATIENT. Oversat af Nanna Lund efter THE
SILENT PATIENT. 2019. 392 Sider. Kr.
Det er med det helt store Pr som den nye psykologiske kriminalroman Den
Tavse Patient præsenteres. Og lad det være sagt skrevet at alle superlativerne
er fulsstændige på sin plads. Det er kort og godt den mest originale bog
undertegnede har læst i mands minde her hersker ingen tvivl om det. Den har
et af de mest originale plots.
Alicia Berenson lever et celebert liv som anerkendt kunstmaler. Hun er gift med
en kendt modefotograf, bor i et stort hus på en prominent adresse i London, og
på overfladen er hendes liv perfekt. Men en aften da Alicias mand Gabriel
kommer hjem fra arbejde, skyder Alicia ham fem gange i hovedet, hvorefter
hun nægter at tale.
Alicias tavshed og øvrige totale fravær af forklaring forvandler en tragedie i
hjemmet til noget langt større, et mysterium der fanger offentlighedens
interesse og gør Alicia berygtet. Hendes kunstværker handles pludselig for

uhyrlige summer, og hun, den tavse patient, gemmes væk fra sladderbladene
og spotlightet på the Grove, en sikringsanstalt i det nordlige London.
Theo Faber er kriminalpsykolog og har ventet længe på at få lov til at arbejde
med Alicia. Hans målrettethed for at få hende til at tale fører ham ned gennem
sit eget sinds snoede stier, på sporet af en sandhed der truer med at opsluge
ham …
Den Tavse Patient er årets spændingsroman det internationale salg tæller
udgivelser i over 40 lande og solide bestsellerplaceringer til følge. Det samme
både USA og England, hvor den indtil videre er udkommet. Filmrettighederne
er solgttil Annapurna Pictures, Brad Pitts produktionsselskab.
Så klart at der er 6 diamanter fra Krimicirklen.dk
Finn
LOUISE PENNY. MØRKT MOTIV. Oversat af Helena Brennum efter STILL LIFE.
2005 328 Sider. Kr.
Hr. Ferdinand sætter alle sejl til når de søsætter Canadas svar på Agatha
Christie Louise Penny. Det sker med ikke mindre end fire titler får danske
læsere nemlig at glæde sig over i 2020. De to første lige udkommet. Ligesom
forlaget erkender undertegnede at det bliver en serie som kommer til at blive
en af yndlingsserierne for mig.
Handlingen: Indbyggerne i Three Pines vågner langsomt morgenen efter at
have nydt Thanksgiving seancen – Det vil sige alle på nær én Panikken breder
sig hurtigt i det lille samfund og forvirringen spreder sig i den ellers trygge by,
da det er et højt elsket medlem af lokalsam-fundet der findes død i
ahornskovene. Men det må da være en vådeskudsulykke – for hvem kunne
ellers have ønsket Jane Neal død? Sagen havner lige i skødet på politiinspektør
Armand Gamache. Han har en lang karriere i det canadiske politi. Han ved
også bedre end nogen anden at hemmeligheder kan lure bag de idylske hvide
stakitter i byen, hvis bare man kigger grundigt nok efter. Der er kun at
anbefale Louise Pennys værker som nu tæller 15. bind. Mørkt motiv er første
bog i Louise Pennys serie om livet i Three Pines. Anden bog, Nådestødet, er
udgivet samtidig, og bog 3 og 4 i serien udkommer også i 2020. 6 Diamanter.
Finn Hansen.
HJORTH ROSENFELDT. EN HØJERE RETFÆRDIGHED. Oversat af Lotte Kirkeby
Hansen efter EN HÖGRE RÄTVISA. 2018. 429 Sider. Kr
Det er en rigtig grim sag som ”den nogen gange irriterende – men også
knalddygtige (knald på flere måder) ,kriminalpsykolog Sebastian Bergman og
rejseholdet. Sebastian har dog forliget sig med tanken om, at hans dage i
marken er forbi. Hans tid går for det meste med at holde forelæsninger og
skrive bøger. Den eneste fra teamet, han har sporadisk kontakt med, er Ursula.
Datteren Vanja har han ikke haft kontakt i månedsvis.
Vanja er da heller ikke længere en del af rejseholdet; hun har taget et tilfældigt
job som kriminalbetjent i Uppsala. Den seneste måned har hun arbejdet og
koncentreret sig med opklaringen af en serie brutale voldtægter.
Gerningsmanden bruger den samme fremgangsmåde. Voldtægtforbryderen
sniger sig nemlig ind på sine ofre bagfra, bedøver dem, trækker en sæk over
ansigtet på dem og fuldbyrder forbrydelsen. Da et af ofrene findes omkommet,
involveres rejseholdet, og snart får Sebastian Bergman oså mænget sig ind i

teamet.
Teamet er atter samlet og tvinges nu til at bilægge de forskellige personlige
stridigheder for at afsløre den brutale voldtægtsforbryder, som fortsætter med
at sprede frygt i Uppsala. Langsomt samles trådene, og noget tyder på, at
ofrene ikke bare er tilfældigt udvalgte , nej der ligger mere til grund. Men hvad
er sammenhængen? Og hvorfor står flere personer i vejen for opklaringen?
Bogen holder spændingen hele vejen igennem godt hjulpet af sebastians
meriter med forskellige fruetimere og så slutter den med et par gedigne
overraskelser på flere fonter.
Seks Diamanter til Sebastian & co.
Finn Hansen.

FORLAGET JENTAS.
CHARLIE DONLEA. KVINDEN I MØRKET. Oversat af Anne Mette Poulsen efter
SOME CHOOSE DARKNESS. 2019. 318 Sider. Kr 299,95
Med forfatteren Charlie Donleas forfatterskab præsentere Jentas et spændende
og anderledes forfatterskab og hovedperson. Rory Moore er retsmedicinsk
rekonstruktør. Hun er ekspert i at kaste lys over uopklarede drabssager. Det
gør hun ved at sætte de forskellige detaljer sammen, som andre har overset.
Da Rory går i gang med rydde op i sin afdøde fars advokatkontor en uge efter
begravelsen, får hun et opkald, som kaster hende ud i en årtier gammel sag,
der er vågnet til live.
Det skete i sommeren 1979. Her forsvandt fem kvinder fra Chicago.
Forbryderen med tilnavnet Tyven efterlod sig hverken lig eller spor – det hele
står i stampe før politiet modtager en pakke fra en mystisk kvinde ved navn
Angela Mitchell, hvis uortodokse efterforskningsevner tilsyneladende har ført
frem til ham (Tyven). Men Angela forsvandt, før de nåede at få afhørt hende.
Fyrre år senere står Tyven til prøveløsladelse for mordet på Angela – den
eneste forbrydelse, som distriktsadvokaten kunne sætte ham fast for. Men de
mærkelige kryptiske sagsakter, som Rory finder i sin fars advokatkontor,
antyder, at der var meget meget mere at sige om sagen og Angela Mitchell, end
offentligheden fik at vide. Detaljerne har nu ligget begravet i fire årtier.
Rorys talenter kommer for alvor på en prøve, da hun begynder at rekonstruere
Angelas sidste dage. Her gør hun den ene forbløffende opdagelse efter den
anden og bliver hjælpeløst spundet ind i gåden om Angela Mitchell. Idet hun
trækker tråde mellem fortid og nutid, afdækker hun den mørke sandhed om det
ensomme offer, sin far og den mand, der kaldes Tyven. Sandheden sender
hende ned ad en kringlet og kroget sti, hvor tingene måske ikke er det, de
giver sig ud for. Da hun ufortrødent fortsætter gravearbejdet, er selv Rory ikke
forberedt på den fulde, overraskende og forfærdende sandhed, der dukker
frem til sidst. Charlie Donlea er et forfatter der er lovende og en gedigen
plotmager og han har skabt en spændende person med store briller og i ført
kampstøvler. 6 Diamanter. Der ligger et par titler og venter.
Finn Hansen.
SIMON KERNICK. DEN HÆNGTE MAND. Oversat af Per Vadmand efter THE
HANGED MAN. 2017. Sider. Kr 299,95
Det tredje bind i serien om Kriminalkommissær Ray Mason Den Hængte Mand
har noget af et originalt oplæg:
Syv ofre. Tre mordere. Én dødbringende hemmelighed.
Historien starter i et hus langt ude på landet. Her findes resterne af syv
uidentificerede kvinder. Og så er der rullet op for et drama af skræk og gru.En
politimand, der er parat til at risikere alt i jagten på ofrenes mordere. En mand,

som har set mordene og nu er på vild flugt, fordi han frygter for sit liv. Således
begynder kapløbet om at finde frem til vidnet, før morderne lykkes med deres
forhavent. For Ray Mason og privatdetektiv Tina Boyd venter en farlig vej, hvor
lig og bedrag lurer bag hvert et sving. 5 Diamanter.
Finn Hansen
STAV SHEREZ. MØRK HÆVN. Oversat af Peter Carstens efter A DARK
REDEMPTION. 2012. 352 Sider. Kr. 299,95
Bid mærke i disse to navne: Stav Sherez og politikommissær Jack Carrigan, det
er nemlig personerne bag et af de mest originale beretninger! Handlingen:
Visse mennesker vil gå langt for at holde på en hemmelighed...
Vi er i London der 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. Hun er akkurat ved at komme sig efter sin hårde skilsmisse og ved
hjælp af arbejdet og lidt for meget alkohol holder hun den gående.
Efterforskningen af mordet på den unge kvinde fører de to politifolk ud i
Londons underverden af illegale immigranter, traumatiserede børnesoldater,
og vrede, afrikanske mænd. De erfarer snart at der er mange interesser der i
spil, også internationalt, og efterforskningsarbejdet bliver nøje fulgt fra
højeste sted. Samtidig ripper sagen op i Carrigans personlige fortid og
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 den første bog i serien om politikommisær Carrigan og
politiassistent Geneva Miller. Det er en stærk og barsk fortælling om sår, der er
for dybe til at kunne hele, og tilgivelsens svære vilkår, når ingen vil kendes ved
ansvaret.
Jentas er da også vildt begejstret (som undertegnede også er), at de allerede i
februar udkommer med Stav Sherez bind 2 Elleve dage. Forfatteren har
skrevet yderligere The Intrusions. The Black Monestery samt Devil´s
Playground.
Mørk Hævn får 6 fortjente diamanter.
Finn Hansen.
C. L. TAYLOR. SØVN. Oversat af Marielle Nielsen efter SLEEP. 311 Sider. 299,95
Kr. Syv gæster. Syv hemmeligheder. En dødbringende løgn. Og ikke mindst en
morder. Læg dertil at handlingen foregår på den lille ø i det skotske. Anna
ønsker sig kun at kunne sove. Men søvnløshed, frygtelige minder og mareridt
om en forfærdelig begivenhed gør det umuligt. Hvis bare hun ikke følte sig så
skyldig. For at flygte fra fortiden tager Anna har fået et job på et hotel på den
fjerntliggende skotske ø Rùm. Men da syv gæster ankommer, forandrer
tilflugtsstedet sig til et sandt mareridt. Hver af gæsterne har en hemmelighed,
og én af dem lyver. Både om sin identitet, og om sin grund til at være på øen.
Der bor en morder på Bay View Hotel. Og den morder har kig på Anna. Det er
en medrivende, nervepirrende psykoloisk thriller hvor Du ligeså godt glemme
al om søvn når Du først har taget hul på bogen. 6 Diamanter fra Krimicirklen.
Finn Hansen.

LINDHARDT & RINGHOF.
CAMILLA GREBE. DVALE. Oversat af efter
Den prisvindende svenske krimiforfatter, Camilla Grebe, har med ”Dvale”

skrevet en på flere planer frygtindgydende krimi om den narcissistiske kultur
på sociale medier.
Den unge Samuel, må flygte for sit liv. Han er blevet smidt ud af sit religiøse
hjem, og et brutalt narkomiljø er efter ham. Undervejs får han et skaffet sig et
job. Han skal passe en betagende, enlig mors hjerneskadede søn. Men det lille
isolerede hus ved skærgården byder på nye udfordringer.
Imens er kriminalinspektør Manfred Olsson ved at efterforske drabet på to
unge mænd og en kvindes efterlysning af sin søn. En dyster sammenhæng
dukker langsomt op.
”Dvale” er en selvstændig efterfølger til Camilla Grebes ”Når isen brister” og
”Husdyret”.Hendes krimier har toppet bestsellerlisterne og er blevet solgt til
udgivelse i mere end 20 lande.
Samtidig har hun vundet både Glasnøglen for bedste skandinaviske krimi 2018
og Årets svenske krimi 2017 med Husdyret. Og nu har hun så igen vundet
prisen for
CAMILLA GREBE. SKYGGEJÆGEREN. Oversat af efter SKUGGJÄGAREN. 2019.
432 Sider. 299,95 Kr.
Det er vanen tro endnu en fremragende krimithriller fra Grebe. Hun bliver bare
ved og ved. Dennn historie der udspiller sig over flere årtier og med 3
forskellige kvindelige kriminalfolk og med en samme seriemorder. Det selvom
den udspiller sig fra 1944 1980 og 2019. Startende en februarnat i 1944. Her
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 til den bestialske sag bliver aldrig fundet. I 1970'erne starter BrittMarie 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?
Skyggejægeren - er en voldsom historie og snedig konstrueret. Spændende
krimi om en uopklaret mordsag og en fremragende beskrevet af de kvindelige
efterforskere, der på hver deres egen måde har betydning 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). 6 Diamanter.
Finn Hansen.
ANNA GRUE. MYSTERIET I GENBRUGSEN. 304 Sider Kr.
En række dødsfald sker blandt en flok frivillige i en af Nykøbing Sjællands
genbrugsbutikker. Først ét, så et andet af de ældre mennesker mister livet.
Politiet mener, det er af naturlige årsager, men den tror efterlønneren AnneMaj Mortensen ikke på. Anne Maj Mortensen er en nysgerrig dame akkurat vor
gamle veninde Miss. Marple fra St. Mary Mead her er det dog i Nykøbing
Sjælland, at mordraten stiger blandt personalet i genbrugsen. Stædigt går hun
i gang med selv at opklare sagen da politiet viser den store interesse. Alt sker
m imellem hverdagslivet med familiemiddage, slankekure, hundeopdragelse og
havearbejde ect.
Forlaget skriver: ”Mysteriet i Genbrugsen er første bog i en ny serie af Anna

Grue, der er forfatter til blandt andet Dan Sommerdahl-serien og bøgerne
Italiensvej og De voksnes rækker. Anna Grue elsker selv hyggekrimier; ikke for
lange, ikke for blodige, ikke for dystre. Den slags bøger, man finder i
sommerhuse og læser i laser foran pejsen eller ude i hængekøjen. Sådan én
besluttede hun sig for at skrive”.
Det skal indrømmes for undertegnede at han faldt pladask for Anne-Maj.
Historien er både spændende, mor(d)som og personerne interessante. AnneMaj skal være så hjertelig velkommen med nye mysterier der er 6 Diamanter.
Finn Hansen.
ANNE METTE HANCOCK- PITBULL. 341 Sider. Kr
Pitbull – Er det tredje bind fra Anne Mette Hancocks serie der har Heloise
Kaldan som hovedperson. Og lad det være sagt med samme en barsk affære.
Den starter med ordlyden ”Hvem tør gå i graven med sort samvittighed?”
Tidspunktet
er
den
varmeste
sommer
i
hundrede
år,
og
alle
dommedagsprofeterne har vind i sejlene og varsler Jordens undergang. Midt i
hedebølgen er journalist Heloise Kaldan i gang med at resurce og lave en
reportage om Røde Kors' vågetjeneste. Det har bevirket at hun på kort tid har
knyttet et bånd til Jan Fischhof, en ældre, kræftsyg og døende sønderjyde. I en
tilstand af delirium betror Jan hende, at han i sin ungdom var skyld i et
dødsfald, og nu gruer han for, at Gud vil afkræve ham et øje for et øje.
Da Heloise opdager, at dødsfaldet er registreret som en tragisk drukneulykke,
aner hun uråd og rejser hun til Sønderjylland for at opklare, hvad der i sin tid
egentligt hændte med den mand, de lokale kalder Pitbull. Da sagen viser sig at
have forbindelse til en række unge kvinder, der på mystisk vis forsvandt
sporløst i midten af 90'erne, heldigvis får Heloise hjælp fra sin gamle ven, den
bramfri drabsefterforsker Erik Schäfer. I et kapløb med tiden skal hun og
Schäfer nå at afdække de gamle sager, inden Jan Fischhof udånder. For hvem
var Pitbull? Hvilken rolle spillede Fischhof i hans død? Og hvem kan Heloise
stole på, når det konstateres at lokale politi lyver stærkere end en hest kan
rende?
Pitbull holder stadig de gode takter for de forrige bøger: Ligblomsten og
Mercedes-snittet. Serien er ved at blive filmatiseret, og bøgerne er solgt til
udgivelse i 10 lande, herunder Tyskland og Frankrig. Så det hele kører
strålende for Anne Mette Hancock. 6 Diamanter
Finn Hansen.
.
LONE THEILS. STILLELEG. 394 Sider. Kr.
I Stilleleg er Nora Sand rejst til Thailand for at træne kickboksning og ikke
mindst få de hjemlige problemer lidt på afstand, da hun hører om et voldsomt
drab hjemme i England. Kort efter sender avisen Globalt hende til den lille
provinsby Toppingham. Her er kriminalinspektør Crow brutalt halshugget med
en krumsabel. En videooptagelse der viser forløbet på den gruelige henrettelse
er lagt ud på nettet, og meget tyder på der er tale om terror. Men efterhånden
som Nora graver dybere i sagen, opdager hun hurtigt, at byen gemmer på en
mørk og hjerteskærende hemmelighed, som selv myndighederne gør alt, hvad
de kan, for at dække over. En hemmelighed, som nogen er parat til at slå ihjel
for - igen og igen.
Lone Theils har skrevet et drama med et overraskende plot og via
persongalleriet får hun beretningen til accelererer der ud af. Kort sagt det

Lone Theils i topform.
6 Diamanter.
Finn Hansen.
CHRIS CARTER: NEMESIS. Oversat af Rasmus Klitgaard Hansen efter HUNTING
HUNTER. 2019. 419 Sider. Kr. 299,95
Forbryderen Lucien Folter, er den farligste seriemorder, FBI nogensinde har
fanget. Men nu har det lykkedes for ham at flygte fra fængslet med et blodigt
morads efter sig.
Robert Hunter og Lucien Folter mødtes første gang på universitetet, her de var
værelseskammerater. De var samtidig to af de dygtigste studerende, der
nogensinde havde taget afgangseksamen fra det psykologiske fakultet på
Stanford University. Herefter skiltes de. Robert Hunter blev senere leder af
LAPD’s Ultravoldsenhed. Medens Lucien Folter blev den farligste og mest aktive
seriemorder i landets historie.
Nu, efter tre et halvt år at have siddet i et af sikreste isolationsfængsel, er
detykkedes Lucien at flygte. Og han er vred. I de forgangne år har Lucien ikke
tænkt på andet end hævn. Den mand, der satte ham bag lås og slå, skal
straffes. Han skal lide. Og den mand … er Robert Hunter. Nu er tiden inde til at
sætte planen i værk.
Det er den 10. bog fra Chris Carter – og det er en af de mest brutale han har
skabt. Ingen kan som Carter beskrive hvad der foregår i hovedet på ultra
psykopaten Folter. Beskrivelserne får koldsveden til at risle ned af ryggen.
Behøver jeg at skrive atter en gang der røg nattesøvnen atter en gang. Til sidst
kan det røbes at der er laget op til to forskellige fortsættelser til næste bog.
Det er 6 diamanter til Chris.
FORLAGET MELLEMGAARDI
ALLAN ERIK MORTENSEN: FEJEMANDEN. Sider. Kr.
Der er noget der er galt i Gæringe! - Ondskaben ligger stadig og ulmer, og
gære i Gæringe. Mord og andre uhyggelig hændelser afløser hinanden
efterhånden som Hængedynd serien får nye titler.
I Gæringe er det nyeste offer, en ældre dame der er blevet myrdet i sit hus, og
ingen kan fatte hvorfor. Kort efter sker endnu et mord. Efterforskningen tyder
på, at det er en professionel lejemorder, der er på spil.
Da landbetjent Jon Harding begynder at undersøge de dræbtes fortid, går det
op for ham, at han måske kan nå finde frem til morderens næste offer.
Samtidig forsøger Jon at finde frem til gerningsmændene bag en række
tyverier i vestsjællandske kirker. Under jagten på nogle mistænkte sker der en
ulykke, og byens borgere holder Jon ansvarlig.
Jons efterforskning af tyverierne sætter ham på sporet af en af landets store
forretningsmænd, som ikke har tænkt sig at lade Jons spørgsmål og metoder
gå upåagtet hen.
I drabssagen fører nogle tråde tilbage til det tidligere DDR, og Jon bliver bedt
om at kontakte Gunnar Jelling, men er den forhenværende drabschef med de
mange forbindelser villig til at hjælpe?
Hvem er morderen fra fortiden, og hvem har sendt ham til Gæringe?
Jon må kæmpe mod uret, da endnu et menneskeliv er i fare.
Fejemanden er tredje bind i Hængedynd-serien

ALLAN ERIK MORTENSEN. ARVINGEN. Jon Harding bliver efter et drabsforsøg
på lokalpolitikeren Viktor Flint udpeget af Flint som gerningsmanden.
Det bliver hurtigt fastslået, at Jon ikke har noget med drabsforsøget at gøre,
men hvad er det, der har motiveret offeret til at pege på Jon?
Jons retsbevidsthed trues stadig af det faktum, at kirketyveriernes bagmænd,
Børge og Viktor Flint, ikke er blevet stillet til ansvar for hverken tyverierne
eller drabet på en ældre kvinde i Gæringe.
I sin søgen efter beviser mod familien Flint falder Jon over en sag om mordet
på en trækkerdreng i Frederikssund tilbage i 2006.
Sagen trækker spor til andre uopklarede mord, og nogle af sporene fører Jon til
Sverige, hvor en gammel sag om en politimands selvmord pludselig bliver
meget aktuel.
Jon forsøger at løse sagen på egen hånd, hvilket kan vise sig at være en meget
dårlig idé.
Arvingen er fjerde bind i Hængedynd-serien.
ALLAN ERIK MORTENSEN. SMÅ ØJNE KAN OGSÅ HUSKE.Da liget af den 8-årig
Fie bliver fundet i Verup Skov nord for Gæringe, bliver Jon Harding tilbudt en
særlig stilling som konsulent for kriminalpolitiet.
Pigen forsvandt tilbage i 1990, og sagen blev aldrig opklaret. Året efter
forsvandt pigens veninde, og hendes lig er endnu ikke dukket op.
Kort efter fundet af Fies lig modtager Jon et anonymt brev, hvori brevskriveren
udpeger en navngiven mand som gerningsmanden til mordene på Fie og
hendes veninde, men hvem er den anonyme brevskriver?
Jon bliver sat til at arbejde tæt sammen med Anette Fabian, og sammen må de
begynde helt forfra med efterforskningen af de næsten tredive år gamle
mordgåder.
Skal gerningsmanden findes blandt politiets allerede mistænkte fra sagen, eller
skal Jon og Fabian lede i en helt anden retning?
Mysteriet bliver ikke mindre kompliceret, da politiet finder endnu et skelet,
som muligvis er interessant for sagen.
Jon og Fabian må afhøre alle de implicerede fra dengang, men hvor meget kan
de få vidner egentlig huske?
Små øjne kan også huske er femte bind i Hængedynd-serien.
ALLAN ERIK MORTENSEN. DE REDELØSE. Sider. Kr.
Da man finder et lig af en ældre mand, ved politiet med det samme, at der er
en seriemorder på spil. Morderen har allerede slået til to gange tidligere efter
et bestemt mønster, og der er intet, der tyder på, at han har planer om at
stoppe.
Jon Harding bliver sendt til Nordjylland for at hjælpe den gruppe, der står for
opklaringen.
Sporene fører
Jon tilbage
til børnehjemmet Galstrupsminde, hvor
forstanderinden blev fundet død under mystiske omstændigheder tilbage i
1967.
Nu bliver andre af hjemmets tidligere beboere fundet dræbt, og Jon må forsøge
at forstå, hvad det er, fortiden gemmer.
Da morderen pludselig bryder sit mønster, går det op for Jon og hans nye
kolleger, at de har travlt, hvis de skal forhindre morderen i at fuldbyrde sin
plan.
Meget travlt!
De redeløse er sjette bind i Hængedynd-serien.

FORLAGET MODTRYK.
ANDERS ROSLUND. HUN SKAL LEVE.
"Hun skal leve" af Anders Roslund er endnu en medrivende krimi om
politimanden Ewert Grens og den forhenværende forbryder Piet Hoffmann.
En uopklaret, modbydelige forbrydelse plager stadig Grens. En lille pige er den
eneste, som overlever en makaber udslettelse af hele hendes familie. 17 år
senere begås et indbrud i selvsamme lejlighed, og under gulvet er noget blevet
taget. Imens findes lig overalt i Stockholm. Dræbt på helt samme måde. Noget
tyder på, at nogen vil finde pigen igen.
Imens bliver Piet Hoffmann og hans familie truet. Nogle ukendte
gerningsmænd vil tvinge ham til at slå forbrydere ihjel med et særligt våben.
Det tyder på, de kender hele historien bag Hoffmanns sande fortid som
politistikker. Alt peger på at nogen internt i politiet har lækket historien, og
Hoffmann og Grens må sammen opklare sagernes uhyggelige forbindelse,
Anders Roslund har i "Hun skal leve" skabt et komplekst og begavet plot, som
fastholder læseren i intens spænding fra første til sidste side.
JØRN LIER HORST. NÅR DET MØRKNER. Oversat Agnete Dorp Stjernfelt af efter
NÅR DET MØRKNER. 2016. 197 sider. Kr
Man kan sige at Forlaget Modtryk er konsekvent. De har nemlig besluttet at en
af deres mest populære forfattere Jørn Lier Horst som de nu har udgivet 10
krimier med den norske efterforsker Wisting. Der ligger fire fra starten af Horst
´karriere dem skal danske læsere ikke gå vente på. Så derfor den 7. maj
udsender de fire der ligger og venter på en gang som pocketbøger. Noget at
glæde sig til. Nu tilbage til den aktuelle: Når det Mørkner som fortæller om
Wistings allerførste sag og beretningen om han træder ind som efterforsker
ved norske vestfold, Anno 1983: Julen står for døren, og sneen falder tungt.
William Wisting er lige blevet nybagt tvillingefar og nyuddannet og ambitiøs
politibetjent. Under et brutalt røveri havner han i centrum for de dramatiske
begivenheder. Men den videre efterforskning overdrages til de mere erfarne
og garvede politifolk. En tilfældig vennetjeneste leder ham imidlertid på sporet
af en anden forbrydelse. Det er ikke bare uopklaret sag, men sandsynligvis
også uopdaget, drabssag. For gemt og glemt i en forfalden lade står en gammel
bil fra ruder konges tid med et kuglehul i. Meget tyder på, at bilens fører ikke
slap levende fra skuddet. Sagen kommer til syvende og sidst til at forme
William Wisting som politimand og giver ham en indsigt, han vil bære med sig
resten af sin karriere: Slægt skal følge slægters gang. Som alle forfatterens
bøger, kan de læses uafhængigt af de andre bøger i serien.
Det er et flot plot og på en forunderlig måde går det hele op i en spændende
enhed.
5 Diamanter.
Finn Hansen.
FORLAGET PEOPLES PRESS.
PASCAL ENGMAN. PATRIOTERNE. Oversat af Karsten Nielsen efter
PATRIOTERNA. 444 Sider. Kr.
Det er noget af en debut den 34 - årige unge svenske journalist Pascal Engman
præsenterer med Patrioterne.
Handlingen: Efter mordet på en kvindelig journalist spreder uroen sig på
Stockholms nyhedsredaktioner: selvom det er en daglig foreteelse for
medarbejdere, der dagligt modtager et hav af mails med trusler om vold og
overgreb, frygter for deres liv.

Men hovedpersonen Madeleine Winther på Nyhetsbladet er optaget af tanken
om at sætte ekstra fart i sin karriereræs, og lave et reelt scoop er inden for
hendes rækkevidde. Og for den anden hovedperson jægersoldaten Carl
Cederhielm, der har lovet at beskytte landet mod fjender, lyder opgaven på
hævn. Missionen er langt fra ført til ende: For tiden er inde til at eliminere
næste navn på listen. Og i et land langt borte længes en mand hjem til Sverige,
mens han passer sit arbejde som livvagt for den russiske mafia og må leve
med, at indbyggerne i den lille by, hvor han bor, frygter ham.
Sverige er på nippet til at vågne op til en ny skånselsløs virkelighed, og tre
skæbner vil blive slået ud af kurs.
Patrioterne er absolut en medrivende højaktuel thriller og journalisten Pascal
Engmans debutroman bragende godt eksempel på hvordan en fornyelse af den
samfundsengagerede spændingslitteratur kan skæres. Man fornemmer hurtigt
at inspirationen især er hentet hos Sjöwall & Wahlöö og Mankell. På en god
måde fører Pascal Engman fornemt traditionen videre ind i den brutale nutid på
en realistisk måde. Spændende bliver om bind 2 Eldslandet opfylder
forventningerne.
5 Diamanter.
Finn Hansen.
ANNA JANSSON. ALLE KAN SE DIG. Oversat af efter
En aldrende skolefotograf bliver brutalt slået ihjel i sit hjem i det nordlige
Gotland. Nogen har forsøgt at sætte ild til hans arkiv og fire dage senere findes
hans død. Tomas Hartmans mor bliver slået ihjel og efterladt i skoven til at dø.
Hun husker vagt, at nogen filmer hende. Da Maria Wern overtager
efterforskningen, truer morderen med at afsløre Marias privatliv for
offentligheden. Den offentlige skam er ”muligvis det eneste våben, der er
nødvendigt i fremtiden,” spekulerer hendes partner. I sin nye kriminalroman,
som er den 16. i rækken af Wern-serien, behandler Anna Jansson et af de mest
aktuelle og ondskabsfulde temaer. Nemlig det hvor man med et enkelt klik på
PC´en kan sende et billede ud til tusindvis af personer i netværket. Hvad er
konsekvenserne af at lægge billeder fra vores liv på Facebook? Hvem har
adgang til dem? I de forkerte hænder kan vores mest private billeder deles
med offentligheden. Og hvor langt er vi villige til at gå for at undgå skammen?
LOTTE PETRI. TANDSAMLEREN. Det er efterhånden det 7. værk fra Lotte Petri
plus diverse noveller. Med Blod Engel seriens første bind "Tandsamleren" er
samtidid også en ny hovedperson der bliver præsenteret efterforskeren og
psykologen Sofie Engell.
Det er en makaber mordsag Sofie havner i. Et keletteret lig er blevet fundet i
nærheden af Roskilde, og der er særligt to ting, der uhye mystiske for kvinden
har nemlig været død i flere årtier, og alle hendes tænder er blevet fjernet.
Efterforsker og psykolog Sofie Engell bliver sat på sagen, og hun erfarer snart,
at hun har at gøre med en grusom seriemorder. Hun begynder derfor en intens
jagt efter gerningsmanden, men hjemsøges samtidig også af en dyster fortid.
Lotte Petris "Tandsamleren" er den første bog i serien Blodengel, der handler
om Sofie Engell. Historien blev i første omgang udgivet som lyd- og ebogsføljeton, men nu udkommer den også i papirformatTandsamleren af Lotte
Petri er første bog i Originals-serien Blodengel om psykologen og
efterforskeren Sofie Engell.
I nærheden af Roskilde gør en mand et makabert fund. Et skeletteret lig, som i
flere årtier har ligget begravet. Alle ofrets tænder er taget ud, og en stor sten
er trykket ind i munden.

Det er ikke længe siden, at Sofie Engell flyttede ud til et afsides område ved
fjorden for at finde ro til at komme videre efter en væmmelig oplevelse. Men da
man gør endnu et makabert fund, må hun gå ind i jagten på den grusomme
seriemorder, alt i mens hun selv forfølges af fortidens dæmoner. Med en dårlig
blanding af piller, alkohol og karate forsøger hun at holde dæmonerne væk,
men de er desværre langt tættere på, end hun forestiller sig.
KIM FABER & JANNI PEDERSEN. VINTERLAND. 461 Sider. Kr
Vinder af DET DANSKE KRIMINALAKADEMIS DEBUTANTPRIS 2020.
Man fornemmer hurtigt at de to debutanter Janni Pedersen og Kim Faber har
deres gang på TV-mediet. Janni Pedersen og Kim Faber har nemlig deres gang
på TV2. Deres historie er efter vores mening oplagt emne til filmatisering.
Deres personer er også spændende bekendtskaber
Martin Juncker er ikke ”Mr. Hvem Som Helst”. Det ved alle i dansk politi. Han er
en af landets bedste og skarpeste drabsefterforskere, godt gift og far til to.
Men Juncker har desværre ”trådt i spinaten”, og er blevet forflyttet. Han
befinder sig nu i den lille sløve provinsby Sandsted på Sydøstsjælland. Han er
sat til at lede en ny lokalstation og kan samtidig tage sig mere af sin gamle
demente far. Hele situationen burde derfor være udramatisk, men så lander en
spektakulær drabssag på hans skrivebord. En mand bliver fundet myrdet, og
konen er forsvundet. Ingen har set noget, der er ingen spor at gå efter, og
tilsyneladende intet åbenlyst motiv.
Junckers tidligere makker Signe Kristiansen har stadig i sit sædvanlige job i
København. Hun ser frem til en rolig jul sammen med sin familie, da en kraftig
bombe springer på et julemarked i Indre By. Signe står i spidsen for jagten på
gerningsmændene, men sporene ender hurtigt blindt – indtil hun får et tip, der
trækker sagen et sted hen, hun ikke i sin vildeste fantasi havde forestillet sig.
Journalistparret Janni Pedersen fra TV 2 og Kim Faber fra Politiken debuterede
i 2019 med denne stærke, medrivende og hæsblæsende kriminalroman om
terror, ondskab og magtesløshed i et Danmark der er ved at fryse til.. En krimi
der desværre virker meget realistisk til dagens Danmark. Til Maj kommer opus
to fra parret Satans Sommer er titlen.
Vinterland får 5 diamanter.
Finn Hansen.

FORLAGET ROSENHILL
THOMAS C KROHN. TRUSLEN FRA KINA.
Desværre blev den lille mini thriller forbandet aktuel. Så Thomas C Krohn, har
nok ikke lige regnet med den situation verden står i i dag. Netop på grund af
Kina. Og deres bedrevidende ledere. Der overhørte de kinesiske eksperters
advarsler og truede dem i stedet med bål og brand!
Jacob Detlevs gode ven og kollega Hong Zhang bliver dræbt. Med sin særlige
baggrund bliver Jacob involveret i opklaringen af mordet, som viser sig at være
en del af en større terrorsag, som truer sikkerheden i Danmark og Kina.
Jacob Detlev har en central rolle i jagten på terroristerne og kommer pludselig
i livsfare under indsatsen for at forhindre brugen af biologiske våben mod
udvalgte mål i København.
’Truslen fra Kina’ er en selvstændig mini-thriller i serien om virologen og
videnskabsmanden Jacob Detlev, som indgår i det danske terrorberedskab
indenfor biologisk og kemisk terrorbekæmpelse.
Serien er fyldt med gruopvækkende og uhyggelige angreb med biologiske

våben på uskyldige. Du følger Jacobs hektiske opklaringsarbejde, både
nationalt og internationalt, for at komme foran terroristerne og stoppe dem,
før de får held med at slå tusinder ihjel.
Den lille thriller er desværre alt for forbandet realisisk.
5 Diamanter
Finn Hansen
THOMAS C KROHN. DØDEN FRA SYRIEN. Sider Kr.
Krohns nye thriller kører på fuld kraft fra start af. Det drejer sig om der er
stjålet biologiske våben fra Syrien. Og der er forsvundet et passagerfly i
Malaysia. Samtidig sker der mange dødsfald blandt unge på et diskotek i
København. For det ikke skal være løgn så har en religiøs sekt slået sig ned på
Sjælland. Hvordan alle de hændelser hænger det sammen? Ja, det bliver bliver
eksperten (og hovedperson) i biologiske våben, Jacob Detlev, sat til at rede ud
af i dette hæsblæsende opklaringsarbejde i samarbejde med både
internationale myndigheder og det danske terrorberedskab.
Svarene forgrener sig hastigt, og det hele kommer forbandet meget tæt på.
Pludselig er det for Jacob både et spørgsmål om at forhindre biologiske terror i
Danmark, og også om at redde sin egen familie.
Hvis du er til realistiske thrillers, hvor du sidder med følelsen af, at det kunne
godt ske i virkeligheden, og kan du lide kombinationen af fiktion, virkelige
begivenheder og spænding, så er 'Døden fra Syrien' helt sikkert noget for dig.
Døden Fra Syrien' er det første selvstændige bind i serien om virologen og
videnskabsmanden Jacob Detlev, som indgår i det danske terrorberedskab i
kampen mod biologisk og kemisk terror i Danmark og resten af verden.
Thomas C. Krohn har kreeret en nervepirrende og et medrivende drama der fra
start bringer læseren ud på kanten af lænestolen. Det virker lovende som serie.
5 Diamanter.
Finn Hansen.

