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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.
CAMILLA GREBE VINDER GLASNØGLEN FOR SKYGGEJÆGEREN 2020.
Fakta om forfatteren:
Camilla Grebe (f. 1968) har på dansk udgivet Når isen brister (2016), Husdyret
(2018) og Dvale (2019). Hun har vundet prisen for Årets Svenske Krimi to
gange, og i 2018 vandt hun Glasnøglen for Husdyret, og i 2020 vandt hun den
igen for Skyggejægeren. Hun bor i Stockholm.
Camilla Grebe vinder Skandinaviens største krimipris GLASNØGLEN for
Skyggejægeren. Det er anden gang på tre år, at hun får tildelt Det
Skandinaviske Kriminalselskabs prestigefyldte pris. I 2018 vandt hun
Glasnøglen for sin krimi Husdyret.
Det Skandinaviske Kriminalselskab skriver i deres begrundelse for valget af
Skyggejægeren:
"Grebe bruger dygtigt de klassiske ingredienser i kriminalromanen og skaber
noget, der er helt hendes eget - og som ender utrolig uventet."
Camilla Grebe er den tredje forfatter, der har vundet Glasnøglen to gange.
Islændingen Arnaldur Indriðason var den første, der vandt prisen to gange i
2002 og 2003, efterfulgt af Stieg Larssons posthume priser i 2006 og 2008.
Skyggejægeren er en krimi om en uopklaret sag og de kvindelige efterforskere,
der i årenes løb beskæftiger sig med sagen – Britt-Marie i 70’erne, Hanne i
80’erne og Malin i 2019. Samtidig med at de jagter en uhyggelig seriemorder,
må de på hver sin måde kæmpe for at blive respekteret indenfor politiets
rækker.
Skyggejægeren er en fritstående fortsættelse af Dvalen (2019), Husdyret
(2018) og Når isen brister (2016).
ALAN ERIK MORTENSEN EN AF DE MEST PRODUKTIVE DAN-SKE KRIMINALFORFATTERE.
Forlaget Mellemgaard har i sin stald en forfatter der er meget produktiv som
kriminalforfatter. Siden 2017 og til 2020 har han skrevet en krimiserie på
foreløbigt 7 bind. Serien har fællestitlen Hængedynd. Alle bøgernes handlinger
foregår i den fiktive by Gæringe og omegn. Hovedpersoner er som det kan

læses i beskrivelserne af de 7 bind.
RINGMANDEN Politibetjenten Jon Harding er efter et nervesammenbrud flyttet
fra sædelighedspolitiet på Vesterbro til den lille by Gæringe på Vestsjælland.
Her kæmper han en stille kamp mod hverdagens små fortrædeligheder, mens
han diskret forsøger at løse gåden om en serievoldtægtsforbryder, der har
overfaldet flere kvinder gennem de seneste år. Da der findes et lig i skoven
nord for byen, bliver Jon kaldt ud til findestedet for at assistere
kriminalpolitiet. Offeret er blevet fastspændt med kæder og brændt til døde.
Den søvnige landsby vækkes til live af historien, og snart begynder snakken at
gå. Jons mavesure makker, Viggo, gør ikke hverken livet eller opgaven
nemmere, og da Jon forsøger at gå ind i sagen om liget i skoven, opdager han
ting i landsbysamfundet, som han ikke havde drømt om. Jons vrede vokser, og
han må nedbryde egne grænser, men også bøje samfundet love i sit forsøg på
at finde gerningsmanden eller gerningsmændene!
MENNESKEÆDER. Landbetjenten Jon Harding og hans mavesure makker, Viggo
Brodersen, bliver kaldt ud til et brutalt dobbeltmord i udkanten af Gæringe for
at assistere kriminalpolitiet. Et ægtepar er blevet skudt i deres seng, men der
er ingen vidner til forbrydelsen, og sporet bliver snart koldt. Først da en død
mand med en pistol findes i en bil i en skov i nærheden, begynder der at ske
noget i sagen. Pistolen har en historik, der fører tråde tilbage til et andet
dobbeltmord, som blev begået for flere år siden, og pludselig er Jon også
involveret i en helt tredje sag om en mand Jørn Alberg, der sidder i fængsel for
mordene på sin kone og en guldsmed fra Ebeltoft. Alberg kan sidde inde med
en viden, Jon behøver for at komme videre med sagen om dobbeltmordet i
Gæringe, men vil den fængslede dobbeltmorder overhovedet hjælpe Jon uden
at få noget til gengæld? Alt for sent går det op for Jon, at han under sin søgen
efter sandheden ikke kun har bragt sig selv i fare, men også den person der
betyder allermest for ham.
FEJEMANDENI Gæringe er en ældre dame blevet myrdet i sit hus, og ingen kan
forstå hvorfor. Kort efter sker endnu et mord, og efterforskningen tyder på, at
det er en professionel lejemorder, der er på spil. Da landbetjent Jon Harding
undersøger mordofrenes fortid, går det op for ham, at han måske kan 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. 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.
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.
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?
DE REDELØSE 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.
STRAFFES MED DØDEN Jon Harding nyder sin stille og trygge tilværelse i
Gæringe, da han bliver kaldt til Kalundborg for at være en del af en
drabsefterforskning. En læge er blevet myrdet på meget bestialsk vis i sit eget
hjem og efterladt et organ fattigere. Jon bliver sat til at arbejde tæt sammen
med Kalundborgs nyest ankomne efterforsker, Jonas Støvring, samt Fabian og
Vistige. Da det viser sig, at mordet har noget til fælles med et fingeret
selvmord på en forsikringsagent, begynder en frygtelig mistanke at brede sig i
efterforskningsgruppen – en mistanke, som viser sig at være korrekt. I løbet af
få dage finder Jon og hans kollegaer flere døde personer. Alle er de myrdet på
en gruopvækkende måde og efterladt for at efterforskerne skal finde dem. Jon
bliver sat på prøve, da det viser sig, at gerningsmanden har en særlig interesse
for – Jon Harding. Straffes med døden er syvende bind i Hængedynd-serien.
Til sidst kan bøgerne skaffes i boghandlen eller direkte fra forlaget.
PEOPLES PRESS LADER OP TIL BOGFORUM.
ikke mindre end 14 kriminalforfattere har de inviteret til at møde læserne i
bogforum. Seancen løber i perioden 15 – 17 november i Bella Centret. Du kan

møde Kathrine Engberg, Anne Linnet, Sofie Sarenbrant, Mari Jungstedt,
Matthias Edwardsson. Jakob Melander, Søren Baastrup, Inger Wolf, Helle
Vinsentz, Anne Mette Kirk, Helle Mogensen, Sanne og Brian Wind-Hansen og
Jakob Buck Jespersen.
FAMILIE JOURNALEN HAVDE ET INTERVIEW LOTTE & SØREN HAMMER .
Det er ikke kun DR2 der har været på banen med krimigenrens forfattere. Nej
FJ nr var der et 2½ interview med søskendeparret Lotte & Søren Hammer. Det
var i forbindelse med udgivelsen af i ny serie VENNER & FJENDER som de
udgiver på fiorlaget HarperCollins Nordic. Man får også under samtaler FJ og
forfatterne et indblik hvad de går og sysler med bl.a. en ny serie på 2-3- bind
hvor titlen på det første har titlen Snesmil.
NY FORFATTERPAR PÅ VEJ FRA FERDINAND.
Nu hvor vi har fat i forfatterduoer så præsenterer Politiken/Hr. Fernand
forlagene et nyt kriminalforfatterpar nemlig Line Holm & Stine Bolther. Det
sker med udgivelsen af titlen: For Vores Synder.
MERE KRIMI FRA POLITIKEN.
Fra forlaget udkommer endnu et bind for de to herrer der skiver under
psedonymet Anna Ekberg Titlen På Date Med En Morder.
ENDNU MERE FRA POLITIKEN.
Elsebeth Egholm er på vej med en ny rman med titlen Som Natten Kender
Stjernerne.
MODTRYK FORLAG VISER SIG FRA DEN KONSEKVENTE SIDE.
Det er det især, når det gælder norske krimiforfattere. De udgiver som bekendt
Jo Nesbø som netop har modtaget Riverton -Prisen for sin sidsts krimi. Kniv.
Og i september kommer hans nye Kongeriget.
Men det er var et sidespring. Nej det konsekvensen drejer sig om fra Modtryk
er at der udgiver de på en gang 7. maj en af deres mest populære forfattere i
Danmark Jørn Lier Horst´s 4 første bøger som pocket serie. Dem han skrev i
perioden. Det betyder at alle hans bøger nu er oversat til dansk. Her er titlerne.
Nøglevidnet, Felicia Forsvandt. Når Havet Stilner og Den Eneste Ene.Og til sidst
kan vi afslører at der er ny titel på vej 2021.
Kom med os på arbejde på søndag
MED TORNBERG & ØBRO PÅ JOB I DR2.
DR har fået lov til at kigge med, mens vi er på research og udvikler på vores
syvende roman. Vi kommer vidt omkring – fra en svinefarm i Nordjylland til
neonatalafdelingen på Hvidovre Hospital, hvor et lille for tidligt født barn er i
isolation med sine forældre på grund af mistanke om MRSA. Programmet viser
blandt andet hvordan det kan være, at vi beslutter os for at lægge en ide ned,
fordi vi ikke synes den holder – og for nu at være helt ærlige overfor jer, kære
læsere: fordi vi selv syntes, at ideen var for makaber. Men researchen er lavet,
og hvem ved om den finder sin vej ind i en anden historie engang.
Vi arbejder i stedet videre med en historie om, hvordan vold og brutalisering
kan gå i arv i familier i generationer, og hvor skadelig, og desværre alt for
udbredt, vold mod børn stadig er i Danmark.
DR har dramatiseret nogle scener ud fra vores tekstudkast, og det har været

sjovt for os at se bud på det, vi havde i hovedet, da vi skrev dem.
Tusind tak til de gode folk på DR og til alle jer vi måtte besøge og spørge til
råds for at blive lidt klogere.
Vi håber I vil se med på søndag på DR2 kl 22.
DR 2 KØRER P.t en serie hvor de præsenterer forskellige kriminalforfattere
researcher og hvordan de arbejder med nye idder til deres bøger
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.
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:
Lig
Hovedpersonerne
er: Seniorefterforsker Agnes Hill
.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.

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.

KRIMICIRKLENS AKTUELLE BOGANMELDELSER.
FORLAGET ALHAMBRA.
MATT WESOLOWSKI. HYDRA. Oversat af Rebekka Hjelholt Svendsen efter
HYDRA. 306 Sider. Kr.
Det var og er virkelig en original krimi da danske læsere blev præsenteret for
forfatteren Matt Wesolowski. Nu ligger bind 2 i serien. Igen tager Scott King en
mordsag op. Og lader gennem 6 forskellige stemmer give deres besyv med
hvad der egentligt hændte.
Sagen: En novembernat i 2014 tæver 21-årige Arla Macleod sin mor, stedfar og
lillesøster til døde med en hammer – øjensynlig uden grund. Drabene bliver
kendt som ’Macleod-massakren’, og Arla bliver indlagt på en sikret psykiatrisk
institution. Hun nægter hårdnakket i årevis at udtale sig til pressen. Hun står
først frem med sin historie, da hun bliver kontaktet af journalisten Scott King,
der er vært for kult-podcasten Seks stemmer. Og det er gennem sine
interviews med Arla og de få andre personer, der er villige til at udtale sig om
hende, sporer King sig langsomt ind på sagen, og han begynder så småt at
sætte spørgsmålstegn ved, hvem der bærer skylden for de blodige drab. I takt
med at puslespillet falder på plads, trækkes han ind i en slangerede af
hemmeligheder, internettrusler og uhyggelige ’lege’, hvis deltagere leder efter
en anden verden. Som en sort tråd igennem det hele løber historierne om
mystiske, sortøjede børn, som dukker op så mange steder, at de dårligt bare
kan være en forstyrret morders fantasi … Hydra er en isnende thriller i en
anderledes form, der belyser steder, du måske ville ønske, at du aldrig havde
set.
De 2 bøger er kort og godt et Must for alle krimifans. 6 Diamanter.
PS. Hydra er en uafhængig forløber til Seks stemmer.
Finn Hansen.
ARVIDS FORLAG
ALLESSANDRO PERISSINOTTO. TITANICS ORKESTER. Oversat af Rie Boberg.
efter L ORCHESTRA DEL TITANIC 268 Sider. Kr.
Anna Pavesi er på udbane da hun hjælper en veninde venindes datter i en
mystisk mordsag så det bringer hende til Tunesien. Så efter anmodning fra
moderen til datteren, Aurora, som er blevet sigtet for mord. Det gør det ikke
nemmere for den gode Anna at Aurora er skizofren og moderen håber, at
datteren ikke kan stilles til ansvar for sine handlinger i gerningsøjeblikket. Anna er
dog ikke overbevist om, at hendes sygdom spiller en rolle. Hun dykker dybere
ned i sagen og ender som altid et helt andet sted, end det som ligger lige for.
Undervejs i opklaringen udsætter hun sig for farefulde situationer, men får god

støtte fra kæresten Marco. Anna Pavesi-krimi bind 3 og hun opfylder alle
kreterier og leverer en spændende historie. Og vi behøver ikke at vente på
forfatterens næste bog et nyt bind til den serie som han skriver under
pseudonymet Arno Saar den har titlen Sneen Under Sneen. Vi iler med 5
diamanter til Titanics Orkester.
Finn Hansen.

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.
FØLGENDE ANMELDELSER ER PÅ VEJ
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.
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
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: Je
er klar og er lige på trapperne i marts måned.
Finn Hansen

FORLAGET FORFATTERSKABET. DK.
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.
LISA JEWELL. HUSET I CHELSEA. Oversat af Lærke Pade efter THE FAMILY
UPPSTAIRS. 2018 341 Sider. Kr.
ET HUS DER GEMMER PÅ HEMMELIGHEDER. TO MÆRKVÆRDIGE FAMILIER. OG
TRE LIG.
Den røde tråd og spørgsmålet i den 3. fremragende krimi fra Lisa Jewell er:
Hvor godt kender du egentlig de mennesker, som du inviterer indenfor i dit
hjem?
I den nye Lisa Jewells psykologiske krimi tager nemlig udgangspunkt i at
hovedpersonen Libby ganske uventet arver et smukt og unikt hus i Chelsea.
Arven udvikler til en kolossal forandring for familien, der ejede huset, og efter
en række grusomme begivenheder forlod det tomt med minderne.
Der går mange år, før huset atter får en ejer. Til sin store overraskelse er det
Libby Jones der er arvingen til det næsten ubetalelige hus i den fashionable
London-bydel på sin 25-års fødselsdag. Og da hun slår døren op til sin nye
ejendom, får hun sig endnu en gedigen overraskelse: Det mørke, tunge interiør
er som taget ud af en scene i en gotisk gyserfilm, og stemningen er lige så
skræmmende og dyster. Fortidens begivenheder nærmest siver ud af væggene,
og hun er selv en del af den. Som spæd blev hun nemlig efterladt alene i huset
på første sal. I køkkenet nedenunder lå ligene af tre voksne mennesker.

Atter en gang leverer Jewell en thriller der hele tiden tager en ny drejning.
Huset I Chelsea forsætter de samme fornemme takter. Der er 5 diamanter.
Finn Hansen.
GYLDENDAL
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.
SUSANNE STAUN. KØNSLIG OMGANG: 307 Sider. Kr. Så er der et fornøjeligt og
gensyn med den rapkæftede, mandeglade og Vecchia-drikkende dr. Fanny
Fiske. Og den gode Dr. har ikke mistet gnisten siden vi hørte fra hende sidst i
Før Jeg Dør og nu er spællevende tilbage i en thriller, der stiller skarpt på
nutidens kønsopfattelse og #MeToo-bevægelsen. Dr. Fanny Fiske, der er
berømt adfærdspsykolog med speciale i profilering af serieforbrydere. Hun er
godt og grundigt på hælene. Hun bliver nemlig indledningsvis anmeldt og skal
stå til regnskab for fortidens synder, herunder også sin lemfældige omgang
med de unge mænd og betjente, som hun i årtier har undervist – og opfattet
som sit private kagefad. Hvor hun kunne tage sig retterne. Samtidig må hun
trække i arbejdstøjet, da der sker en række grimme voldtægter som også
hærger Cornwell-Graftons barer. Nu er kunsten at med belægge sine ord med
nutidens krævende omhu er ikke lige dr. Fiskes stærke side, og en politisk
sensitiv profilering i sagen skaffer hende endnu flere fjender på halsen, skaber
postyr og optøjer i gaderne og sætter Cornwell-Graftons politi skakmat. Det er
op til dr. Fiske at indfange en af de gale demonstranter med mord på
samvittigheden, finde voldtægtsforbryderen og samtidig undlade at kalde sine
påståede ofre for grimrianer – kan dr. Fanny Fiske lære at navigere i en ny,
mere sensitiv verden? Susanne Staun og hendes Dr. Fiske er tilbage for fuld
udblæsning og der er fart over feltet. Der er så meget, at der er 6 Diamanter.
Finn Hansen.
FORLAGET GRØNNINGEN 1
HELENE FLOOD. TERAPEUTEN oversat af Agnete Friis efter TERAPEUTEN.2019
375 Sider. Kr.
Det er noget af et scoop som det nye forlag Grønningen1 åbner med. Det er
nemlig den lige sensationel norsk krimidebut Terapeuten. Bogen blev solgt til
20 lande og det er vel at bemærke, før den blev sendt udgivelse. Bogen blev da
også modtaget med en sand stjerneregn ved udgivelsen i Norge. Det er guf for

det læsende folk, der har nydt bøger bla. Pigen i toget og lignende værker. Det
er kort og godt en formidabel krimi med en psykologisk twist.
Den tager begrebet op med: Noget af det mest uhyggelige er, når det trygge
føles utrygt. Hovedpersonen Sara og Sigurd er et perfekt par, i hvert fald på
overfladen. Han er nyuddannet arkitekt i færd med at starte eget firma. Hun
har sin egen praksis som terapeut for unge med problemer. Sammen bor parret
i den i en arvet villa i et af Oslos bedste kvarterer. Livet kunne ikke være bedre
– eller kunne det? For det hele forandrer sig. Det sker da Sigurd tager på
fjeldtur med et par af gutterne, begynder nemlig noget at slå revner. Han når
nemlig aldrig frem til hytten, selvom han har ringet til Saras telefonsvarer
derfra. Men hvor er han så? Sara begynder at rede trådene ud, men ender
efterhånden i et spil, hun måske ikke er herre over. Sara er sådan én, der lever
af at tænke klart om andres relationer. Men kan hun tænke klart om sit eget
ægteskab, da brikkerne begynder at falde på plads for hende?
Tillykke til Grønningen1 og Helene Flood. Herfra er der naturligvis 6 Diamanter.
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.
MARIETTE LINDSTEIN. SEKTEN FRA TÅGEØEN. Oversat af Signe Lyng efter
SEKTEN PÅ DIMÖN. 475 sider. Kr.
Sekten På Tågeøen er en spændingsroman i tre dele af Mariette Lindstein, som
handler om en kvindes uhyggelige oplevelser på en tåget ø i Sverige.
Franz Oswald er leder af en new age-bevægelse, der forsøger at skabe mere
balance i verden ved at fortrænge stress og giftstoffer. Nyuddannede Sofia
Bauman bliver fascineret af denne bevægelse og vælger derfor at slå sig ned
blandt dens tilhængere på herregården ViaTerra.Det skulle hun aldrig have
gjort. Alt er nemlig ikke som det ser ud, tværtom. Hendes tryghed bliver ikke
bedre, ikke mindst da elektriske hegn og alarmer sættes op,
"Sekten på Tågeøen" er som skrevet første bog i trilogien om ViaTerra – en
trilogi, der er baseret på forfatterens egen flugt fra Scientology. Bogen blev da
også kåret som årets bedste svenske debut (Næste bind har titlen Sekten Der
Genopstod og udkommer 2. september i år). Bogen er spændende men også
skrækslagen læsning om sekter som desværre vinder mere magt globalt også.
5 Diamanter. For husk ”Du vælger ikke dem. De vælger dig”.

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 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.
t
e
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.
DANIEL COLE. BØDLEN. Oversat af Michael Krefeld efter HANGMAN. 2018 409
Sider. Kr.Det længe ventede 2. bind Bødlen i trilogien Kludedukken (udkom i
2017) er endelig aktuel. Det er som bekendt den tidligere ambulanceredder
Daniel
Cole.
Han
har
desuden
arbejdet
i
det
britiske
redningsbådsberedskabstjeneste. Kludedukken som er hans debutroman, tog
læserne med storm. Egentligt havde han først tænkt bogen som et oplæg til en
tv-serie. Men han skrev den om til en roman, og så var hans lykke gjort. Bogen

blev på rekordtid solgt til udgivelse i mere end 30 lande. Daniel Cole bor i
Bournemouth
I den aktuelle Bødlen er kriminalbetjent Emily Baxter slikker sårene på krop og
sjæl stadig dybt påvirket af kludedukkesagen. Hun er ikke kommet sig over
partneren William’Wolf ’ Fawkes gådefulde forsvinden. Modvilligt dykker hun
ned i endnu gruopvækkende sag, hvor et lig er spændt op på Brooklyn Bridge i
en velkendt, forvrænget positur. Ordet ”madding” er skåret ind i brystet på
ofret. Men hvem er maddingen til for? Flere lignende spektakulære lig dukker
op på tværs af Atlanten. Men kan Baxter,stadig lammet af sorg og frygt,
standse den ondsindede morder, før det er for sent? Det 2. Bind er forrygende
og spændende som ind i helvedet og der lines op til det endelige opgør.
6 Diamanter til Bødlen fra Krimicirklen Finn Hansen.
DANIEL COLE. SLUTSPIL. Oversat af Inger Kristensen efter ENDGAME. 392
Sider. Kr- Her er William ’Wolf ’ Fawkes og Emily Baxter igen et team i
trilogiens finale Slutspil.De får mere end nok at se til. Det sker da den
pensionerede politibetjent Finlay Shaw findes død i et aflåst rum. Alle tror det
er et tragisk selvmord. På nær Fawkes han aner ugler i mosen. Jo længere
Fawkes efterforsker ind i sagen, jo tydeligere bliver det for ham, at der foregår
noget korrupt i politiets egne rækker. Og snart er det ikke kun hans karriere,
der er på spil, men et spørgsmål om liv og død for ham og hans nærmeste. Det
er et spændende og et logisk plot der sætter punktum for trilogien. Der er full
House 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. Voldtægtsforbryderen
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.
STEVE CAVANAGH. NÆVNINGEN. Oversat af Henriette Rostrup efter THIRTEEN
414 Sider. K. det er nok et af de mest geniale og originale plot når det gælder
Retsals krimier med jury, forsvarer, anklagere og dommere.
For det er nemlig ikke den anonyme seriemorderen der sidder på
anklagebænken. Nej , for Han sidder selv i juryen. Det juryen skal dømme var
et Hollywoods hotteste og celebre par. Verden der ellers lå for deres fødder.,
braser sammen Men nu er den ene af dem død, og filmstjernen Robert Solomon
er tiltalt for det brutale mord på sin smukke, unge kone. Det er århundredets
retssag på Manhattan, og forsvaret vil have en bestemt mand med på holdet;
svindleren, der blev advokat, Eddie Flynn. Alle beviser peger på, at Robert
Solomon er skyldig,så det er dårlige odds for Flynn da retssagen begynder- Her
får en række alvorlige hændelser Eddie til at tvivle på, hvad sandheden er.
Hvad nu, hvis Robert Solomon ikke er den eneste skuespiller i retslokalet? At
dræbe er ikke vanskeligt for Joshua Kane. Det er bare spillets begyndelse. Og
så bår det stærkt. For Joshua Kane der har brugt hele sit liv på at forberede sig
til dette øjeblik. Det her skal være hans glansnummer: århundredets mord. Og
Kane har slået ihjel for at få den bedste plads i huset.Men der er en, der er på
sporet af ham. En, der har mistanke om, at morderen ikke er den mand, der
sidder på anklagebænken. Mere vil vi ikke afsløre, ikke andet at give den
garanti at det er page-turner af format. 6 Diamanter. Nævningen fik helt
fortjent prisen Golden daggert for årets bedste bog 2018.
Finn Hansen
BRAD PARKS. TÆTTERE END MAN TROR. Oversat af Rasmus Klitgaard Hansen
efter CLOSER THAN YOU KNOW. 412 Sider. Kr
Hovedpersonen Melanie Barrick har lært livet på den hårde måde.
Hun
voksede op i de sociale myndigheders varetægt og det var ingen dans på roser.
Men nu ser det ud til at lykken står hende bi. Nu har hun som voksen en
hengiven mand, fast arbejde og sin vidunderlige, nyfødte søn Alex Nu troede
hun for alvor, at genvordighederne var et overstået kapitel i hendes liv. Det vil
sige lige indtil en tirsdag eftermiddag hvor hun som sædvanlig plejer at hente
Alex hos dagplejeren – kun for at konstaterer at han er blevet tvangsfjernet af
myndighederne. Det er enhver forælders værste mareridt. Men det bliver værre
for Melanie, som kun alt for godt kender konsekvenserne af at man bliver en
kastebold i systemet. Og alting bliver om muligt endnu værre, da hun
konstaterer at politiet har ransaget hendes hjem, og at de har fundet kokain
nok til at sende hende bag tremmer i mange år. Beviserne imod hende er så
overvældende, at hvis det ikke lykkes hende at bevise sin uskyld, vil hun aldrig
få sin søn at se igen.
Samtidig kæmper den assisterende offentlige anklager, Amy Kaye – som har
fået Melanies sag – med sine egne problemer. Hun er gået i stå med en sag,
som ingen ønsker, at hun skal efterforske – en serievoldtægtsmand, som bærer
maske og taler til ofrene med hviskende stemme, og som har overfaldet
snesevis af kvinder i årenes løb uden at blive fanget. Inklusive Melanie. Men nu
er hendes overfaldsmand måske nøglen til hendes redning … eller til hendes
undergang.
KATASTROFEN ER ALTID TÆTTERE, END MAN TROR. - Og det lige netop hvad
der her gives en strålende og medrivende eksempel på. Det er et
spændingsdrama der gang på gang tager nye drejninger. Plottet er
fremragende og snedigt bygget op på en realistisk måde. Der er 6 Diamanter!
PS. Det er kort sagt en bog Du ikke lægge fra dig før sidste kapitel er læst.

Finn Hansen.
STAV SHEREZ. ELLEVE DAGE. Oversat af Peter Carstens efter ELEVEN DAYS.
2013. 383 Sider. Kr. Elleve dage - starter med en brand der raser på en fredelig
plads i et boligkvarter i Bayswater der ligger i det vestlige London. Det er et
lille kloster der står i brand. Det bliver Politikommissær Jack Carrigan og
politiassistent Geneva Miller der får sagen. Da de ankommer til stedet og finder
elleve lig, selv om der kun skulle have været ti nonner i huset. Der er elleve
dage til jul, og selv om deres overordnede ønsker sagen opklaret inden
højtiden, får Carrigan og Miller hurtigt mistanke om, at nonnerne slet ikke var
dem, de udgav sig for at være og hvorfor ingen af dem gjort noget for at
undslippe branden? Og ikke mindst hvem er det ellevte offer, hvis lig blev
fundet et helt andet sted end de andre? Og hvor er klosterets præst – den
eneste, der kan besvare deres spørgsmål? De to politifolk involveres I kamp
med både storpolitik og det katolske hierarki og masser af skjulte dagsordner.
På trods af de odds trevler Carrigan og Miller en sag, viser sig, der strækker sig
helt tilbage til de tidlige halvfjerdseres bølge af radikal sydamerikansk
befrielsesteologi og trækker tråde til både Den Lysende Sti og nutidige
stridigheder om olie, jordbesiddelser og velfærd. I mellemtiden hjemme i
London hænger en ny trussel i luften, som kommer fuldstændig bag på politiet
Det er en af de mest spændende fofatter vi her præsenteres for. Hans plot
overrasker totalt og jeg tror ikke der var mange der havde set den løsning
komme 6 Diamanter. På vej er det 3. bind.
Finn Hansen.
STAV SHEREZ. SKJULTE SPOR.
INTRUSIONS. 2017. 319 Sider. Kr,

Oversat

af

Peter

Carstens

efter

THE

Ville du selv have opdaget noget?
Skjulte Spor det 3. Bind med Carrigan & Miller tager sin begyndelse med en
skræmt ung kvinde møder op på politistationen. Hun fortæller, at hendes
veninde er blevet bortført, og at gerningsmanden truede med at vende tilbage
og ‘gøre krav på hende’ som det næste offer. Begivenheden hvirvler
efterforskerne Carrigan og Miller i en skræm-mende ny verden af stalking og
besættelse. Sporene i ‘Skjulte spor’ fører efterforskningen frem til et hostel i
Bayswater, bydelen hvor backpackere og udenlandske studerende deler både
værelser og bristede drømme. De to efterforskere må håndtere moderne
trusler som internetstalking, hacking, psykisk terror og ikke mindst kontrol.
Aktuelle emner i en hastigt voksende digitaliseret verden, der præsenteres
med det talent for at beskrive sindets mørkeste afkroge. som Stav Sherez har
høstet så stor anerkendelse for. I mellemtiden dukker gamle fjender og
modstandere op til overfladen igen, mens politifolkene selv bliver kigget efter i
sømmene. Vil det trods dette pres lykkes dem at blotlægge sandheden om det,
disse to kvinder er blevet udsat for?
Stav Sherez har med disse 3 bøger vist at han bliver et af de helt store talenter
som gerne prøver nye veje og det kan han på fornemste vis. 6 Diamanter.
Finn Hansen.
GARD SVEEN. BJØRNEN Oversat af Ib Høi Hansen efter BJØRNEN. 313 Sider. Kr
Det er fjerde værk for den prisbelønnede forfatter fra Norge. Sveen bruger i
denne både fiktive ig levende personer.

Vi er i foråret 2016. Tommy Bergmann finder liget af en ung, ukendt kvinde, og
politiets sikkerhedstjeneste tror, at kvinden er en østtysk afhopper, hvis
bedste ven er den spiondømte Arvid Storholt. Straks efter myrdes Storholt i sit
hjem. Han var kendt som Norges største spion og blev arresteret i 1987. Hvis
han ville hjælpe den norske sikkerhedstjeneste med oplysninger om en anden
sovjetisk spion, som blev kaldt Bjørnen, ville han få sin straf betydeligt nedsat.
I mange år hører vi intet om sagen, men nu bliver politiefterforsker Tommy
Bergmann sendt på en uhyggelig jagt i sporene efter den kolde krig på den
mand, som slap fri: Bjørnen.
Gard Sveen – som bekendt fik både Rivertonprisen, den norske bedste krimipris, og Glasnøglen, prisen for bedste skandinaviske krimi, foruden den norske
krimidebutantpris og Rosenkrantz-prisen, prisen for bedste spændingsroman i
Danmark – er tilbage med sin bedste spændingsroman siden ‘Den sidste
pilgrim’. Fra Krimicirklen kan han tilføje 6 Diamanter til samlingen.
Fjerde bog er som forventet forrygende spændende som bare pokker.
Finn Hansen.
GARD SVEEN. DRØMMENES GUDER. Oversat af Brian Dan Christensen efter
DRØMMENES GUD. 307 Sider. Kr.
Det er den femte bog i serien om Tommy Bergmann, siden Gard Sveen med et
brag i 2015 buldrede ind på Krimimessen i Horsens og løb med både den Årets
bedste norske krimi og skandinaviske hæderspris ”Glasnøglen”. Mauritzprisen Debutant pris Nyt Blod. Denne præstation har ingen andre forfatter
gjort før!
.og 5 starter også med bulrer og brag. ikke langt fra Tommys lejlighed springer
en bil i luften. Det ligner en nådesløs likvidering, der også kræver helt
uskyldige liv. Tommy finder bogstaveligt talt sig selv midt i eksplosionens
centrum.
Tommy Bergmanns tidligere efterforskninger har bragt ham på sporet af
fortiden, men denne gang kommer den helt tæt på.
Der er ellers ved at være styr på dagliglivet for Tommy, og det er en afgørende
krykke for ham, da han kaster sig ud i den medrivende efterforskning, der viser
sig at have storpolitiske konsekvenser.
Trådene rækker tilbage til krigen i Beirut, og Israelerne hjælper til med
efterforskningen. Hvordan kan den gamle konflikt nå helt til Norge? Nu er det
Tommys opgave at udrede fortiden, så fremtiden kan se lidt lysere ud.
Femte bog i serien om Tommy Bergmann
Og hos den gode Gard er der som skrives ingen tegn metaltræthed at spore.
Han servere atter en gang gedigen spænding der sidder lige i øjet. Det får han
6 Diamanter
Finn Hansen

LINDHARDT & RINGHOF.
COLLEEN HOOVER. MØRKT BEDRAG. Oversat af Anne Brinch efter VERITY Sider.
Kr.

Hovedpersonen Lowens karriere som forfatter halter. Men en dag ser det lysere
ud. Hun får nemlig et vildt jobtilbud: Hun skal færdiggøre de kommende bøger i
en planlagt serie af bestsellerforfatter Verity Crawford.
Det er ifølge Veritys mand, Jeremy,at hustruen Verity ikke længere selv skrive,
efter hun har været udsat for en bilulykke. Lowen accepterer og tilbringer et
par uger i familien Crawfords hjem for at gennemgå Veritys noter og planlægge
arbejdet og skæbnen med resten af bøgerne. På Veritys kontor falder Lowen
over en ufærdig selvbiografi, hvor Verity skriver om sit ægteskab og de
rædselsvækkende hændelser, der ødelagde familien for altid. Skal Lowen vise
Jeremy, hvad hans hustru har skrevet? Vil det kun splitte familien yderligere,
hvis han kender sandheden? Og hvad er der egentlig sket med Verity? Mørkt
bedrag er en romantisk thriller om, hvor langt nogen er villig til at gå i
kærlighedens navn
KAREN DIONNE DEN ONDE SØSTER . Oversat af Kim Langer efter THE WICKED
SISTER. 2020. 320 Sider.
Karen Dionne slog igennem Dyndkongens Datter med et brag. Nu følger hun
op med Den Onde Søster. Og var debut populær så skal denne nok også blive
det. Den lever nemlig 100% op til forvent-ningerne. Herom hersker ingen tvivl!
Hun troede, hun havde lagt fortiden bag sig. I virkeligheden er hun i stedet
jaget vildt. Rachel som har tilbragt 15 år i selvvalgt isolation på et psykiatrisk
hospital i den tro, at hun slog sin mor ihjel som barn. Nu er hun kommet i
besiddelse af oplysninger om, at hun ikke kunne udfører mordet hun er
beskyldt for. Derfor vender hun endelig hjem til familiens hytte i en
afsidesliggende skov – på jagt efter de rigtige svar . Men i takt med at Rachel
bliver klogere på, hvad der i virkelig-heden skete den skæbnesvangre dag,
hendes forældre mistede livet, må hun sande, at et hjem kan være et sted fyldt
med ubeskrivelig skinbarlig ondskab. Dionne har skabt nogle spændende
personer som læseren følger. Det er bog til 6 Diamanter som oser af ondskab
på højt modbydelig plan.
Finn Hansen.
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
HUSDYR
e
t. Og nu har hun så igen vundet prisen for . 6 Diamanter.

PHOEBE LOCKE. MANDEN I SKYGGERNE. Oversat af Iben Konradi Brodersen
efter THE TALL MAN. 319 Sider. Kr.
Nervepirrende og uafrystelig psykologisk thriller bygget over vandrehistorien
om Slender Man. Lige en gyser til fans af Stephen King og Ruth Ware - og
naturligvis til alle, der følger Netflix-serien Stranger Things.
Fortællingen startede som sagt som en vandrehistorie. En uhyggelig legende
om Skyggemanden, som børnene brugte til at skræme hinanden med. Men for
ungerne Sadie og hendes venner blev historien en uhyggelig besættelse – og
skyggerne i mørket blev alt for virkelige.
Mange år senere udvikler fortællingen til Sadies teenagedatter Amber står
anklaget for mord, og hendes retssag chokerer og ryster hele landet i sin
grundvold: For hvordan kan en ung pige begå sådan vold-som en forbrydelse?
Det virker som om hemmelighederne fra Sadies fortid har indhentet hendes
datter. Og nu vil den forfærdelig sandhed om hvad der skete dengang måske
endelig komme frem i dagens lys.
PS. Romanen er inspireret af den virkelige retssag om 'The Slender Man
Stabbing'; en hårrejsende sag, hvor to unge piger forsøgte at slå en tredje pige
ihjel, fordi den mystiske 'Slender Man' angiveligt bad dem om det. Se også
HBOs dokumentar om sagen ’Beware the Slenderman’.
Der er de varmeste anbefalinger fra KC og 5 Diamanter.
Finn Hansen.
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. DEN ENESTE ENE. Oversat af Rolf Stavnem efter DEN
ENESTE ENE Sider. Kr.'
Det 4. Bind i Wisting serien starter en varm julidag. Her er den populære
håndboldspiller Kajsa Berg er på vej til fitnesscenteret, da hun forsvinder
sporløst. Kort efter bryder en skovbrand ud. Under efterforskningen finder
brandfolkene et forkullet lig af en mand lænket med håndjern til et træ. Men
Kajsa er og bliver forsvundet. Efterhånden som undersøgelserne skrider frem
konstateres det at hele hendes omgangskreds ser ud til at have urent mel i
poserne skjule. For William Wisting bliver mordsagen optakten til hans livs
mørkeste stunder. Allerede fra bind4 kan læseren stadig glæde sig over
forfatteren endnu en gang levere et spændende og medrivende drama med en

realistisk handling og plot.
5 Diamanter.
Finn Hansen.
JØRN LIER HORST. NÅR HAVET STILNER. Oversat af Rolf Stavnem efter NÅR
HAVET STILNER. 2006. 344 Sider. Kr. Det er skønt at sige at undertegnede nu
har læst og anmeldt samtlige bøger at Wisting af Jørn Lier Horst. Og der er
ikke sparet på krudtet i det 3. bind. Fra start af bliver politifolkene kaldt kort
efter hinanden til to gerningssteder. Den første hændelse sker en tåget aftenHer går alarmen på apoteket i Stavern. Foran på apotekets trappesten findes
en bevidstløs mand med et skudsår i maven. Det er tydeligt, at han er placeret
på trappen for at blive fundet. Han er dog ikke blevet skudt der. Kort efter
finder politiet forkullede knoglerester på en brandtomt i nærheden, og for det
ikke er nok skyller et opsvulmet lig op på stranden, og læseren forstår
drabsefterforsker William Wisting får mere end nok, og han har denne gang
har at gøre med en kriminalsag af helt andre dimensioner, end han er vant til.
& Diamanter.
Finn Hansen.
JØRN LIER HORST. FELICIA FORSVANDT. Oversat af Rolf Stavnem efter
FELICIA FORSVANDT. 2005. 333 Sider. Kr.
Bind 2. i Horst´es Wlliam Wisting serie starter med at der under en udgravning
dukker liget af en kvinde op. Hun ligger i et gammelt metalskab. Noget tyder
på, at denne kvinde er blevet udsat for en for-brydelse og at hun er den samme
kvinde, som forsvandt for mange år siden. William Wisting må på jagt i
arkiverne, for hvis liget tilhører den forsvundne kvinde, er der kun kort tid til
før forældelsesfristen på 25 år for mord bliver gældende. Kort inde i
efterforskningen forsvinder der en ung kvinde. Politiet indser alt for sent, at
der kan være tale om en forbrydelse og Wisting må besejre tiden for at redde
den unge kvinde, og for at forhindre at en morder slipper afsted ustraffet for
sine umenneskelige gerninger.
I "Felicia forsvandt" af Jørn Lier Horst kommer drabsefterforskeren William
Wisting i en kamp mod uret for at finde morderen i en snart forældet sag, og
inden flere ofre bliver slået ihjel.
Der er 6 Diamanter for en gang solid og medrivende spænding.
Finn Hansen
FORLAGET OLGA
MICK HERRON. DØDE LØVER. Oversat af Allan Hilton Andersen efter DEAD
LIONS. 378 Sider. Kr.
Da en afdanket engelsk agent Dickie Bow, et levn fra den kolde krig, bliver
fundet fundet død i en bus uden for Oxford, ringer der ingen alarmklokker i
hovedkvarteret for MI5, det engelske efterretningsvæsen. Men det gør det til
gengæld hos Jackson Lamb. Dickie var i Berlin samtidig med Jackson Lamb,
under den kolde krig. Og der kommer for alvor fart da Lamb kommer i
besiddelse af Dickies telefon med en sidste gådefuld besked fra den gamle
spion. Lamb får derfor mistanke om, at en operation i gammel Moskva-stil er i
gang i MI5's baghave. Og snart er Jackson Lamb og hans hold af udrangerede
agenter, kaldt Slagteheste, involveret i en dødsensfarlig aktion, hvor de
fornemmer, at en djævelsk udspekuleret modstander hele tiden er et skridt
foran
Det er det andet bind af den noget anderledes spionroman om Slagtehestene.

Igen følger vi det brogede persongalleri med Jackson Lamb som er en helt
andet hovedperson. Døde Løver er bygget over en engelsk børne remse. Er Du
til John Lee Carré så vil Du ikke blive snydt af Herron. På Krimicirklen ser vi
frem til 3´eren og det helst snarest muligt!
6 Diamanter.
Finn Hansen.
THOMAS KAARSTED. STEDER TIDEN HAR GLEMT. 369 Sider. Kr.
Med kort mellemrum forsvinder to børn sporløst i Odense og bliver senere
fundet dræbt. Samtidig dukker liget af en dreng op, som lige så gådefuldt
forsvandt fra Fyns Tivoli for en menneskealder siden. Panikken breder sig i
byen, og politiet arbejder på højtryk, men har ingen spor og intet motiv.
Til hjælp i efterforskningen inddrager de psykologen Conor Becker. Det bliver
en sag, som rokker ved hele hans mentale fundament. For drengen, der
forsvandt fra Fyns Tivoli, var hans lillebror.
Det står hurtigt klar for Conor, at sagerne trækker tråde til hinanden, og at
nøglen til at finde den udspekulerede og lokalkendte morder skal findes i hans
egen families historie.
Det er en spændende og interessant historie med ligeså personer skrevet på en
medrivende måde som fanger læseren. Anbefales varmt. 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.

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.

