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Matthew Arlidge: Okker gokker 
Helen Grace står i spidsen for et hold af politibetjente som får færten af 
en seriemorder og selvom hun har brugt det meste af sin flotte karriere på 
at forberede sig på netop dette øjeblik så er intet hvad det ser ud til 
bd. 2: Bro bro brille  
bd. 3: Dukkehuset  
bd. 4: Tampen brænder  
bd. 5: Kongens efterfølger  
bd. 6: Dåseskjul  
bd. 7: Elsker, elsker ikke  
bd. 8: Langt ude i skoven 
bd. 9: Døden skal du lide 

 
Belinda Bauer: Dyster viden 
Den 12-årige Steve kæmper en kamp for at samle sin kriseramte familie 
især ved at søge sandheden om sin onkels forsvinden 19 år tidligere. Han 
har i flere år gravet efter hans lig og begynder at skrive med en dømt, 
pædofil massemorder i fængslet for at få hjælp, og så tager handlingen 
fart 
bd. 2: Mørkets ansigt  
bd. 3: Som fortjent 

 
Alison Belsham: Tatotyven  
To lig dukker op, hvor begge har en særlig tatovering, der er blevet 
skrællet af. Opklaringen synes som en umulig opgave for den nye 
kriminalkommissær Francis Sullivan, men han får hjælp af tatovøren 
Marni. For krimilæsere, der kan tåle barske beskrivelser 
bd. 2: Giftige nåle 
bd. 3: Balsamøren 
 

Mark Billingham: Sov sødt  
En ung pige efterlades totalt lammet uden for en skadestue og da politiet 
finder en sammenhæng med tre andre mystiske dødsfald, indser 
kriminalkommissær Tom Thorne at han jager en farlig psykopat med stor 
lægelig indsigt 
bd. 2: Bangebuks  
bd. 3: Dovenkrop 
bd. 4: Den brændende pige 
bd. 5: Livløs 
bd. 6: Begravet 
bd. 7: Dødsbudskab 
bd. 8: Blodsbeslægtet  
bd. 9: Fra de døde 
bd. 10: Så godt som død 



Sharon Bolton: Håndværkeren 
Politikvinden Florence vender tilbage til gerningsstedet 30 år efter hun 
fangede en af egnens mest berygtede mordere, men noget mørkt ulmer i 
krogene, og hun begynder at tvivle på om hun fangede den rigtige 
bd. 2: Giftblanderen 

 
Sharon Bolton: Rødt lys stop 
En serie mord i nutidens London viser sig at have forbindelse til Jack the 
Rippers mord i 1888. Den unge kriminalbetjent Lacey Flint er på alle 
måder en helt central person i den dramatiske og blodige sag 
bd. 2: Dødens stemmer 
bd. 3: Fortabt 

 
Matt Brolly: Tidevandet  
Den erfarne efterforsker Louise Blackwell får hænderne fulde i jagten på 
en brutal seriemorder, som ryster idyllen i en lille by ved kysten i 
Somerset, England. Til dig som ynder britiske krimier 
bd. 2: Over kanten 

 
Robert Bryndza: Det niende offer  
Seriemorderen, Kannibalen fra Nine Elms, har siddet indespærret i 15 år, 
da en copycat-morder melder sig på banen. Tidligere kriminalassistent 
Kate Marshall involverer sig i sagen, da hun i sin tid pågreb den 
oprindelige morder. For alle krimi-fans 
bd. 2: Iskold tåge 

 
Ann Cleeves: Skjulte dybder 
Den egenrådige vicepolitikommissær Vera Stanhope arbejder om kap 
med tiden i Northumberland i to sager, hvor unge mennesker er fundet 
kvalt og liggende i vand overstrøet med blomster. Er der en 
sammenhæng, og er der flere mord på vej? 
bd. 2: Tavse stemmer 

 
Ann Cleeves: Sort som ravnen  
På de øde Shetlandsøer findes en ung pige myrdet i sneen, og snart er 
det ellers så fredelige og hyggelige samfund splittet af mistanker og frygt 
bd. 2: Hvide nætter  
bd. 3: Rødt støv  
bd. 4: Stormvarsel  
bd. 5: Dødvande  
bd. 6: Blå luft  
bd. 7: Mørk muld 
bd. 8: Løbeild 



Helen Cox: Dødbringende besked  
Kan man løse et mordmysterie, blot fordi man har læst massevis af 
krimier? Bibliotekaren Kitt Hartley er ikke i tvivl, hun kan! Bogen 
henvender sig især til (kvindelige) læsere af hyggelige og ublodige krimier 
bd. 2: Liget i boghandlen 

 
M. W. Craven: Brændofre 
Suspenderede Washington Poe og Tilly Bradshaw bliver kastet ind i 
opklaringen af en række seriemord, hvor folk bliver mishandlet og brændt 
levende. En sublim krimi, der i den grad holder læseren til ilden. For alle, 
der kan lide at læse krimier 
bd. 2: Sort sommer 
bd. 3: Farligt spil 
bd. 4: Rottefælden 

 
Colin Dexter: Sidste bus til Woodstock 
Krimi om kommissær Morses opklaring af mordet på en ung pige, som 
valgte at tage på stop i stedet for at vente på bussen til Woodstock nær 
Oxford 
bd. 2: Sidst hun blev set 
bd. 3: Nicholas Quinns tavse verden 
bd. 4: Messe for alle de døde 
bd. 5: Døden i Jericho 
bd. 6: Gåden om de tre mil 
bd. 7: Mord i annekset 
bd. 8: Joannas grav    
bd. 9: Vort kæreste eje 
bd. 10: Vejen gennem skovene 
bd. 11: Kains døtre 
bd. 12: Med døden som nabo 
bd. 13: Et kors for Morse 

 
Jessica Fellowes: Mysteriet på Asthall Manor 
Krigssygeplejersken Florence Nightingale Shore bliver myrdet ombord på 
et tog. Hvad er årsagen til drabet, og hvem gjorde det? Snart er den unge 
barnepige Louisa, sammen med 16-årige Nancy fra Mitford-familien, dybt 
involverede i opklaringsarbejdet 
bd. 2: De smukke unge døde 

 
 
 
 
 



Robert Galbraith: Gøgens kalden 
Den forhutlede privatdetektiv Cormoran Strike ser sammen med 
vikarierende kontordame Robin Ellacott på en sag om formodet selvmord 
i Londons bedre kredse. Strike og Robin viser sig at være et godt 
makkerpar, der forstår at komme bag facaderne 
bd. 2: Silkeorm 
bd. 3: Ondskabens høst 
bd. 4: Den hvide død  
bd. 5: Ustyrligt blod 

 
Elizabeth George: En fars begær  
Psykologisk skildring af to Scotland Yard-opdageres arbejde i et lille, 
katolsk landsbysamfund med et mord, som viser sig at have stærke 
seksuelle overtoner 
bd. 2: Hævnens nat 
bd. 3: Skolet til mord 
bd. 4: En passende hævn 
bd. 5: Til hendes eget bedste 
bd. 6: I fjendens nærvær 
bd. 7: Skinnet bedrager 
bd. 8: Den sande skyldige 
bd. 9: Blackout 
bd. 10: Det hemmelige sted 
bd. 11: Uden vidner 
bd. 12: Før skuddet faldt 
bd. 13: En løgner i rødt 
bd. 14: Dette dødens legeme 
bd. 15: At tro på løgnen 
bd. 16: En lille ond handling 
bd. 17: Fatale følger 
NB: Ikke oversat i den rækkefølge de er udgivet på engelsk + bd. 6 og 7 er pt. ikke oversat 

 
Robert Goddard: En affære i Paris 
En engelsk diplomat dør under mystiske omstændigheder i Paris i 1919, 
hvor statsmænd forsøger at udrede trådene efter Første Verdenskrig. 
Diplomatens søn, James 'Max' Maxted, vil have sandheden om faderens 
død frem i lyset og vikler sig ind i en kompliceret affære, hvor venner og 
fjender til forveksling ligner hinanden 
bd. 2: Fjerne horisonter 
bd. 3: Til den yderste grænse 

 
 
 
 



Elly Griffiths: Pigen under jorden  
Den lidt excentriske arkæolog Ruth Galloway bliver involveret i en sag om 
to småpiger, der er forsvundet med 10 års mellemrum. Sammen med 
politimanden Harry Nelson forsøger hun at opklare mysteriet ude i 
saltmarsken - et historisk, men også farligt landskab 
bd. 2: Løgnens hus 
bd. 3: Huset på klippen  
bd. 4: Døden på museet  
bd. 5: Det tavse vidne 
bd. 6: De udstødte  
bd. 7: Stemmer fra graven 
bd. 8: Kvinden i blåt 
bd. 9: Forsvundet i mørket  
bd. 10: Den mørke engel 

 
M. R. Hall: Ligsynsdommeren  
Jenny er nyansat ligsynsdommer, og da hun begynder at grave i 2 
teenageres pludselige død, møder hun megen modstand 
bd. 2: De forsvundne 
bd. 3: De frelste 
bd. 4: Fly 189  
bd. 5: Planlagt død 
bd. 6: Branden 

 
Mo Hayder: Ritualer  
Politidykkeren Flea Marley finder en afskåret hånd i Bristols havn, og det 
udvikler sig til en voldsom og kompleks sag med tråde til byens 
misbrugsmiljøer, afrikansk mystik - og hvor ikke mindst personernes 
traumatiske fortid spiller ind i en sag, hvor kommissær Jack Caffery er i 
centrum for opklaringen 
bd. 2: Hud 
bd. 3: Væk 
bd. 4: Dukkebarn 

 
Mick Herron: Slagteheste  
Jackson Lamb leder en hemmelig afdeling af efterretningstjenesten i 
London, som huser et kulørt udbud af agenter der har jokket i spinaten. 
Da en ung mand kidnappes træder afdelingen dog i karakter 
bd. 2: Døde løver 
bd. 3: Sande tigre 
bd. 4: Spionstræde 

 
 
 



Cara Hunter: Familiens synder  
8-årige Daisy forsvinder sporløst fra en havefest i sit hjem i Oxford. Da 
politiet efterforsker hendes forsvinden, vælter hemmelighederne ud af 
skabene i hendes familie, og kriminalkommissær Adam Fawley får rippet 
op i sit private helvede 
bd. 2: Skjult 
bd. 3: Ingen udvej 
bd. 4: Blindt raseri 

 
Peter James: Dødenkelt  
Krimi fra Sussex, England. En polterabend ender tragisk: 4 venner har 
begravet Michael i en kiste, mens de er væk et par timer. Undervejs kører 
de galt og omkommer, og hvem ved nu, hvor Michael er? 
Kriminalkommissær Roy Grace kommer på en svær opgave 
bd. 2: En smuk død  
bd. 3: Langtfra død  
bd. 4: Hellere død end levende 
bd. 5: Den enes død  
bd. 6: Med døden i hælene 
bd. 7: Dødens håndlangere  
bd. 8: Til døden dem skiller 
bd. 9: Dødens time 
bd. 10: På liv og død 
bd. 11: Dødsmærket  
bd. 12: Dødens engel 

 
P. D. James: Dæk ansigtet til 
Landsbyen mødes ved den årlige kirkebazar på godset Martingale, men 
idyllen krakelerer for Mrs. Maxie, da sønnen pludselig deklarerer sin 
forlovelse med den nye stuepige. Næste dag findes hun myrdet og 
Dalgliesh sættes på sagen 
bd. 2: Med kniven i hjertet 
bd. 3: Unaturlige årsager 
bd. 4: Døde nattergale 
bd. 5: Det sorte tårn 
bd. 6: Mord på laboratoriet 
bd. 7: Indviet til mord 
bd. 8: List og længsler 
bd. 9: Arvesynd  
bd. 10: En form for retfærdighed 
bd. 11: Gejstlig død 
bd. 12: Mordsalen 
bd. 13: Fyret 
bd. 14: Ar for livet 

 



Simon Kernick: Forbryderfaget  
Spændende og underholdende krimi om skrupelløse columbianske 
narkohandlere, undercover-politiagenter og hævn. For læsere af 
hæsblæsende kriminalromaner 
bd. 2: Nådesløs 
bd. 3: Deadline  
bd. 4: I skudlinjen 
bd. 5: De 10 sidste sekunder 

 
Simon Kernick: Vidnet  
En kvinde må flygte over hals og hoved, da en koldblodig morder brutalt 
torturerer og dræber hendes elsker for øjnene af hende 
bd. 2: Gravpladsen 
bd. 3: Den hængte mand  
bd. 4: Dø alene 

 
Philip Kerr: Januarvinduet 
Scott Manson er træner for Premier League klubben London City. Da 
klubbens træner Joao Zarco findes myrdet, beder den ukrainske rigmand, 
der ejer klubben, Scott om diskret at efterforske sagen 
bd. 2: Guds hånd 

 
Lynda La Plante: Det tavse skrig  
Den unge, smukke og feterede filmskuespiller Amanda Delany findes 
dræbt i sit hjem. Kriminalassistent Anna Travis bliver sat på sagen, der 
besværliggøres af mange mistænkte, der ligesom den myrdede selv, har 
mange ting at skjule 
bd. 2: Den røde Dahlia 
bd. 3: Blodigt opgør  
bd. 4: Dødelig hensigt 
bd. 5: Det tavse skrig  
bd. 6: Blind vrede 
bd. 7: Blodspor  
bd. 8: Regnskabets time 

 
Lynda La Plante: Tennison 
Året er 1973, og 22-årige Jane Tennison arbejder som ung politiaspirant i 
London. Det er hårdt arbejde på den mandsdominerede politistation, men 
Jane får tilkæmpet sig både respekt og anerkendelse, da hun bliver 
involveret i mordet på en ung prostitueret kvinde 
bd. 2: Mordere i skjul 
bd. 3: Langfredag 

 



Stuart MacBride: De forsvundne og de døde 
Logan McRae er blevet forflyttet til Aberdeenshire og tilmed degraderet til 
kriminalassistent. Arbejdsdagene går med småtterier, indtil en lille pige 
findes dræbt. Sagen går Logan McRae i blodet, og der er alligevel ikke så 
idyllisk i provinsen 
bd. 2: I den kolde, mørke jord 
bd. 3: Blodvejen 

 
Stuart MacBride: Hilsner fra de døde 
Krimi fra Skotland. En seriemorder har i flere år dræbt piger kort før deres 
13-års fødselsdag og i årene efter sendt grumme fødselsdagskort til 
forældrene. Kriminalbetjent Ash Henderson er i al hemmelighed dybt 
personligt involveret i sagen, der kun bliver værre 
bd. 2: En sang for de døde 

 
Adrian McKinty: Det kolde våde land 
I 1981 har politiet i Belfast har travlt med de voldelige konflikter mellem 
protestanter og katolikker. Imens er en tilsyneladende operaelskende og 
homofobisk seriemorder på spil, og kriminalassistent Sean Duffy skal 
opklare sagen, der trækker tråde op i de højere magtkredse 
bd. 2: Sirenesang 
bd. 3: Og i morgen er jeg væk 

 
Angela Marsons: Tavse skrig 
Fem mennesker myrder et barn og indgår en hemmelig pagt. Ti år senere 
myrdes de en efter en, imens en arkæologisk udgravning afslører 
nedgravede knogler ved et gammelt børnehjem. Kommissær Kim Stone 
vikles ind i opklaringsarbejdet 
bd. 2: Onde spil 
bd. 3: Forsvundne piger  
bd. 4: Døde vidner 
bd. 5: Blodets bånd 
bd. 6: Døde sjæle  
bd. 7: Nyt blod 

 
Richard Osman: Torsdagsmordklubben 
I seniorlandsbyen Coopers Chase mødes de fire venner Elizabeth, Joyce, 
Ibraham og Ron hver torsdag for at drøfte uopklarede mordgåder. 1. bind 
i ny serie om de friske pensionister i Torsdagsmordklubben. Henvender 
sig til alle, der kan lide hyggelige krimier 
bd. 2: Manden der døde to gange 

 
 



Ambrose Parry: Al kødets gang 
I viktoriatidens Edinburgh involveres en medicinstuderende og en 
tjenestepige i en mordsag, og de må arbejde sammen til trods for deres 
dårlige kemi. De får hjælp af lægen James Simpson, der forsker i 
anæstesi og laver medicinske eksperimenter 
bd. 2: Dødskunsten 
 
Tony Parsons: Syv små soldater 
En højtstående bankdirektør findes bestialsk myrdet på sit kontor. Hans 
død efterfølges snart af flere. Hvad har de myrdede tilfælles? 
Kriminalbetjent Max Wolfe er på sagen som kommer tættere og tættere 
på Max Wolfe selv og dem han holder af 
bd. 2: Slagteren : gamle synder, friskt blod 

 
Ian Rankin: Blodbrødre 
Krimi. Efter drabene på fire småpiger går det forfærdelige op for 
politikommissær John Rebus: hans fortid er indirekte skyld i drabene. Det 
kulminerer, da han egen datter bortføres 
bd. 2: Dæmoner  
bd. 3: Ulvemanden  
bd. 4: Strip Jack  
bd. 5: Den sorte bog 
bd. 6: Døden har en årsag 
bd. 7: Magten og æren 
bd. 8: Fortids synder  
bd. 9: De hængtes have 
bd. 10: Spøgelsesbyen  
bd. 11: I ly af mørke  
bd. 12: I indviet jord  
bd. 13: Mørkemænd  
bd. 14: Bundet af blodet  
bd. 15: Skeletterne i Fleshmarket Close  
bd. 16: Navn på de døde 
bd. 17: Exit music  
bd. 18: I en anden mands grav 
bd. 19: Med hånden på biblen 
bd. 20: Vilde køtere 
bd. 21: Gamle fjender 
bd. 22: Et hus af løgne 
bd. 23: En sang til dystre tider 

 
 
 
 



Dorothy L. Sayers: Et væld af beviser 
Krimi. Lord Peter Wimsey bliver nødt til at haste hjem, da der er fundet en 
død mand på hans brors ejendom og broderen er anklaget for mordet. 
Kan Peter Wimsey finde frem til sandheden? 
bd. 2: Naturlig død ? 
bd. 3: Mysteriet i Bellonaklubben 
bd. 4: Giftmordet  
bd. 5: Peter Wimsey finder fem falske spor  
bd. 6: Peter Wimsey vejrer mord 
bd. 7: Annoncer, der dræber  
bd. 8: De ni klokkeslag 
bd. 9: Peter Wimsey i Oxford 
bd. 10: Peter Wimseys hvedebrødsdage 

 
Stav Sherez: Mørk hævn 
Jack Carrigan skal efterforske mordet på en ung studerende fra Uganda. 
Det ligner et bestialsk sexdrab, men Carrigans nye partner, Geneva 
Miller, tror der ligger noget andet bag. Efterforskningen fører dem i retning 
af en rå underverden med illegale immigranter og tidligere børnesoldater, 
og ripper op i en fortid Carrigan helst vil glemme 
bd. 2: Elleve dage 
bd. 3: Skjulte spor 

 
Andrew Taylor: De dødes måned 
Under nedrivningen af en gammel kro støder man på skelettet af et 
nyfødt barn. Undersøgelserne peger tilbage til en viktoriansk mordsag, 
men også til den nærmeste fortid. Snart er det idylliske landsbysamfund 
på randen af opløsning 
bd. 2: Dødelig dårskab 
bd. 3: Galgetræet 
bd. 4: Morderisk mørke  
bd. 5: Hvor rosen mister sin pragt 
bd. 6: Blodrøde spor 
bd. 7: Seance med skæbnen 
bd. 8: Blottet for bødlen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tim Weaver: Jagten på de døde 
Den tidligere journalist David Raker bliver opsøgt af en kvinde, der vil 
have ham til at finde sin forsvundne søn. Modvilligt påtager David sig 
sagen, der bliver langt farligere, end David kunne have forestillet sig. For 
læsere af spændingsbøger 
bd. 2: Dødens spor 
bd. 3: Forsvundet 
bd. 4: Borte for evigt 
bd. 5: Dybt at falde 
 
Jacqueline Winspear: Maisie Dobbs 
Den unge Maisie Dobbs har netop slået sig ned som privat efterforsker i 
mellemkrigstidens London. En sag om utroskab griber om sig og viser 
tilbage til første verdenskrig og involverer Maisie personligt. For læsere af 
charmerende og atmosfærefyldte detektivromaner 
bd. 2: Den hvide fjers orden  
bd. 3: Tilgivelige løgne  
bd. 4: Sandhedens budbringer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


