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Maria Adolfsson: Fejltrin  
Morgenen efter den årlige østersfestival i Doggerland findes en kvinde 
brutalt myrdet. Kriminalassistent Karen Eiken Hornby bliver sat på sagen 
som kompliceres af, at den myrdede er hendes chefs ekskone, den 
selvsamme mand, hun vågnede op ved siden af på et hotelværelse 
samme morgen 
bd. 2: Stormvarsel 
bd. 3: Mellem djævelen og havet 
bd. 4: Løb eller dø 
 

Jussi Adler-Olsen: Kvinden i buret  
Folketingspolitikeren Merete Lynggaard forsvinder sporløst. Alle spor 
forfølges, men uden resultat. Sagen henlægges og tages først op igen, 
da vicekriminalkommissær Carl Mørck bliver leder af afdeling Q, 
afdelingen for henlagte sager. Da han graver i sagen, kommer han på 
sporet af en velplanlagt og perverteret forbrydelse 
bd. 2: Fasandræberne 
bd. 3: Flaskepost fra P 
bd. 4: Journal 64 
bd. 5: Marco effekten 
bd. 6: Den grænseløse 
bd. 7: Selfies 
bd. 8: Offer 2117 
bd. 9: Natrium Chlorid 
 

Stefan Ahnhem: Offer uden ansigt 
Politimanden Fabian Risk vender tilbage til barndomsbyen, Helsingborg, 
og inddrages i efterforskningen af en serie mord, hvor ofrene viser sig at 
være gamle klassekammerater. Hvem er den næste, og kan han nå at 
opklare sagen, inden det bliver hans tur? 
bd. 2: Den niende grav 
bd. 3: Atten grader minus 
bd. 4: Motiv X 
bd. 5: X måder at dø på 
bd. 6: Det sidste søm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arnaldur Indriðason: Nordmosen  
En mislykket opklaring af mordet på en ensom, ældre mand i Reykjavik 
sætter politiet på sporet af frygtelige forbrydelser i ofrets fortid 
bd. 2: Tavs som graven 
bd. 3: Stemmen 
bd. 4: Manden i søen 
bd. 5: Vinterbyen 
bd. 6: Nedkøling 
bd. 7: Mørke strømme 
bd. 8: Faldet 
bd. 9: Ukendte kyster 
 

Heine T. Bakkeid: Jeg vil savne dig i morgen 
Den tidligere politimand Thorkild Aske er netop blevet løsladt efter at 
have afsonet tre år for manddrab. Plaget af skyld og kronisk smerte 
overtales Thorkild til at rejse til en lille ø i Nordnorge for at finde en ung 
mand der er forsvundet 
bd. 2: Mød mig i paradis 
bd. 3: Vi skal ikke vågne 
 

Lisbeth A. Bille: Gudindens sidste offer 
Videnskabsjournalist Thea Vind hvirvles ind i et magtspil om syriske 
kunstgenstande. Snart må hun rejse til Damaskus for at løse gåden om 
en mystisk statue, der efterstræbes fra flere sider 
bd. 2: Nattens gerning 
bd. 3: I ond tro 
bd. 4: Vredens ord 
 

Lisbeth A. Bille: Patent på mord  
Hårdtslående videnskabskrimi fra det københavnske forskermiljø. Den 
tidligere politimand Freddie Mandix må i sit nye job i Forskningsministeriet 
undersøge et anonymt tip om forskningsforsøg med leukæmimedicin til 
børn. Et tip, der fører videre til svindel og en myrdet forsker.  
bd. 2: Farlige forbindelser  
bd. 3: Blodets bånd 
 

Samuel Bjørk: Der hænger en engel alene i skoven 

En seriemorder er løs i Norge og stjerneefterforskeren Mia Krüger 
planlægger sit eget selvmord. Før Holger Munch, politimand og 
kæderyger, kan komme til bunds i sagen, må han først få Mia på bedre 
tanker. Men ligene fortsætter med at dukke op og tiden begynder at løbe 
ud for "de gode" 
bd. 2: Uglen dræber kun om natten 
bd. 3: Drengen i sneen 



Sara Blædel: Bedemandens datter 
Da Ilka Nichols Jensen får besked om, at hendes far er død, kommer det 
som noget af en overraskelse. Faderen forsvandt til USA, da Ilka var lille 
og hun har ikke hørt fra ham i 33 år. Nu vil hun forsøge at finde ud af, 
hvorfor han forlod sin danske familie 
bd. 2: Ilkas arv  
bd. 3: Den tredje søster 
 

Sara Blædel: Grønt støv  
Kriminalassistent Louise Rick bliver sat på to sager, et mord på en ung 
pige og mordene på to kriminalreportere, som synes at have noget at 
gøre med narkomiljøet 
bd. 2: Kald mig prinsesse 
bd. 3: Kun ét liv 
bd. 4: Aldrig mere fri 
bd. 5: Hævnens gudinde 
bd. 6: Dødsenglen 
bd. 7: De glemte piger 
bd. 8: Dødesporet 
bd. 9: Kvinden de meldte savnet 
bd. 10: Pigen under træet 
bd. 11: Den tavse enke 
 

Cilla Börjlind: Springflod 
Krimi fra Stockholm. Politieleven Olivia Rönning får som opgave at 
gennemgå en gammel uopklaret mordsag. Hovedefterforskeren, Tom 
Stilton, har trukket sig og lever som hjemløs, men Olivia får ham meget 
modstræbende med i opklaringen 
bd. 2: Den tredje stemme 
bd. 3: Sort morgen 
bd. 4: Sov du lille 
bd. 5: Koldbrand 
bd. 6: Det kolde guld 
bd. 7: Den barmhjertige samaritaner 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arne Dahl: Misterioso  
Tre hurtige mord på svenske erhvervsfolk ryster samfundet. I jagten på 
seriemorderen krakelerer den smukke facade og afslører en række 
uheldige sager med rødder i den russiske mafia 
bd. 2: Ondt blod 
bd. 3: Op til toppen af bjerget  
bd. 4: Europa blues  
bd. 5: Vældige vande 
bd. 6: En skærsommernatsdrøm  
bd. 7: Dødsmesse  
bd. 8: Mørketal 
bd. 9: Efterskælv 
bd. 10: Himmeløje 
bd. 11: Elleve 
 

Arne Dahl: Skyggezone  
Sam Berger fra kriminalpolitiet mangler opbakning i en sag, hvor han 
mener en seriemorder er på spil. Han indgår en uhellig alliance med Molly 
Blom fra Säpo, da han pludselig selv bliver mistænkt 
bd. 2: Indland 
bd. 3: Midtvand  
bd. 4: Friheden  
bd. 5: Tøbrud 
 

Anders De la Motte: Sensommerjagt  
En smuk, skånsk sensommeraften forsvinder en 5-årig dreng sporløst. Et 
mysterium, der sætter sig varige spor i familien og lokalsamfundet 
bd. 2: Efterårssorg 
bd. 3: Vinterild 
bd. 4: Forårsoffer 
 

Elsebeth Egholm: Jeg finder dig altid 
Den århusianske læge Rina er klatrer og udsmykker i hemmelighed høje 
bygninger om natten. En ung klatrer bliver dræbt og Rina overfaldet, men 
for at bevare sin anonymitet kontakter hun ikke politiet. Pludselig er Rina 
en brik i et livsfarligt spil 
bd. 2: Frit fald 

 
 
 
 
 
 
 



Elsebeth Egholm: Skjulte fejl og mangler 
Veninderne Anne, Dicte og Ida Marie - vidt forskellige, men alle omkring 
de 40 år - opdager liget af en nyfødt. Fundet sætter gang i en række 
erindringer, der fører til nutiden og afdækker fælles fortrængninger 
bd. 2: Selvrisiko 
bd. 3: Personskade 
bd. 4: Nærmeste pårørende 
bd. 5: Liv og legeme 
bd. 6: Vold og magt 
bd. 7: Eget ansvar 
bd. 8: Kød og blod 
bd. 9: Dødvægt 
 

Elsebeth Egholm: Tre hundes nat 
Peter Boutrup bor langt ude på Djursland og prøver at holde fortidens 
fejltagelser fra døren, men fortiden indhenter ham. Snart er han sammen 
med sin nabo, en ung enke, viklet ind i et kompliceret spil, som kræver 
sine ofre 
bd. 2:  De døde sjæles nat 
 

Katrine Engberg: Krokodillevogteren  
I en ejendom i København bliver en kvinde myrdet i sin lejlighed. 
Kriminalbetjent Jeppe Kørner og kollegaen Anette Werner bliver sat på 
sagen. Det står hurtigt klart, at  
bd. 2: Blodmåne 
bd. 3: Glasvinge 
bd. 4: Vådeskud 
bd. 5: Isola 
 

Thomas Enger: Skindød  
Journalisten Henning Juul er tilbage på arbejde efter have mistet sin søn i 
en brand, der desuden efterlod ham med store brandskader. Han bliver 
sat til at dække et mord hvor en norsk ung kvinde er blevet stenet ihjel 
bd. 2: Fantomsmerte 
bd. 3: Blodrus 
bd. 4: Våbenskjold 
bd. 5: Banesår 
 

 
 
 
 
 
 



Jerker Eriksson: Kragepigen 

Temaet er misbrug af børn, historien har to hovedskikkelser: 
kriminalkommissær Jeanette Kihlberg og psykoterapeut Sofia Zetterlund. 
De arbejder begge med sager om myrdede børn eller skadede børn, der 
som voksne bliver farlige både for sig selv og andre 
bd. 2: Sorgens ild 
bd. 3: Pythias anvisninger 
 

Kim Faber: Vinterland  
København er blevet udsat for et terrorangreb. Alt mandskab indkaldes 
bortset fra den rutinerede politikommissær Martin Juncker, som er blevet 
degraderet til at gøre tjeneste i en sjællandsk provinsby. Han får dog 
travlt da fundet af en myrdet mand, trækker tråde til en nynazistisk gruppe 
og måske til terrorangrebet 
bd. 2: Satans sommer 
bd. 3: Kvæler 
 

Jan-Erik Fjell: Den tavse 
Da den norske industrileder Martiniussen dræbes, indleder den berygtede 
kommissær Anton Brekke efterforskningen i firmaets ledelse, men 
efterhånden breder sagen sig ud. Er drabet økonomisk begrundet, eller er 
der også andre grunde til drabet, og kan det hænge sammen med 
overfaldet på en udenlandsk turist? 
bd. 2: Skyggerummet 
bd. 3: Hævneren 
bd. 4: Rovdyret 
 

Karin Fossum: Evas øje 
I en norsk provinsby sker med kort mellemrum to mord, på henholdsvis 
en luksusluder og en stilfærdig familiefar, og under opklaringen bliver en 
yngre kvinde, kunstner og enlig mor, mere og mere interessant for politiet 
bd. 2: Se dig ikke tilbage 
bd. 3: Den der frygter ulven 
bd. 4: Når djævelen holder lyset 
bd. 5: Elskede Poona 
bd. 6: Sorte sekunder 
bd. 7: Drabet på Harriet Krohn 
bd. 8: Den som elsker noget andet 
bd. 9: Den onde vilje 
bd. 10: Varsleren 
bd. 11: Carmen Zita og døden 
bd. 12: Helvedesilden 
bd. 13: Hviskeren 
bd. 14: Bag dem synger døden 
 



Eva Maria Fredensborg: Den tavse røver  
Aspirant og afhøringsleder Nadia Elmkvist forsøger sammen med 
enspænderen Hampus Cedergren at opklare en række hjemmerøverier. 
Men Nadias hårde og kompromisløse arbejdsmetoder komplicerer 
samarbejdet og samtidig demonstrerer højreradikale borgere, for at 
protestere mod et krydstogtskib med 1800 asylansøgere ombord 
bd. 2: Drengen der forsvandt 
bd. 3: Hyrden : krimi 
 

Eva Maria Fredensborg: Én gang morder 
Den danske psykiater Robert Strand, som er specialist i at tegne 
psykologiske portrætter af forbrydere sendes til Växjö i Småland for at 
hjælpe det lokale politi med at opklare et kvindemord, der måske er det 
første af flere 
bd. 2: Min mund er lukket 
bd. 3: I blinde 
 

Christian Frost: Gud er bare hund stavet bagfra  
Krimi fra København, hvor en række bestialske forbrydelser 
tilsyneladende er arrangeret for at kaste mistanke mod kriminalassistent 
Erik Otto Falster 
bd. 2: Araberen der var hvid som sne 
bd. 3: Valmuemanden 
 

Inger Gammelgaard Madsen: Dukkebarnet 
Krimi fra Århus, hvor journalisten Anne Larsen, fotografen Kamilla Holm 
og politiet under ledelse af Roland Benito undersøger mordet på en 10-
årig pige og andre pigers forsvinden 
bd. 2: Drab efter begæring 
bd. 3: Fremmed indtrængen 
bd. 4: Under skriftesegl  
bd. 5: Stjålet identitet 
bd. 6: Lig bløder ikke 
bd. 7: Slangernes gift 
bd. 8: Dommer og bøddel 
bd. 9: Blodregn 
bd. 10: Falkejagt 
bd. 11: Blå iris 
bd. 12: Gadepræsten 
bd. 13: Nattelinjen 
bd. 14: Veganeren 
bd. 15: Fartdjævlen 
 

 
 



Carin Gerhardsen: Pandekagehuset 
I løbet af kort tid begås der flere bestialske mord i Midtsverige. 
Kriminalkommissær Sjöberg ved Hammarby Politi begynder at fornemme, 
at de hænger sammen og indleder jagten på morderen - et menneske, 
der er drevet af hævn, og hvis motiver går helt tilbage til barndommen 
bd. 2: Dukkebarn 
bd. 3: Vuggevise 
bd. 4: Død mands hånd 
bd. 5: Klaverstemmeren 
bd. 6: Hendes iskolde øjne 
bd. 7: Tykkere end vand 
bd. 8: Domino 
 

Jeanette Øbro Gerlow: Skrig under vand 
Profileringsekspert Katrine Wraa bliver headhuntet fra England til en 
speciel task force, men bliver fra første dag involveret i et mord på en 
fødselslæge sammen med makkeren Jens Høgh fra drabsafdelingen. 
Opklaringen trækker spor til hendes eget liv og grunden til, hun forlod 
Danmark 
bd. 2: Djævlens ansigt 
bd. 3: Evas sidste nat 
bd. 4: Det norske job 
bd. 5: Pigen og vogteren 
bd. 6: De ustraffede 
 

Camilla Grebe: Når isen brister 
En ung kvinde findes halshugget i huset hos ejeren af en kæde 
tøjbutikker, men hvem er kvinden, og hvor er husets ejer? Sagen har 
måske forbindelse til en halshugning 10 år tidligere, men hvordan? 
bd. 2: Husdyret 
bd. 3: Dvale 
bd. 4: Skyggejægeren 
bd. 5: Alle lyver 
 

Anna Grue: Dybt at falde 
Krimi som udspilles i den fiktive sjællandske by Christianssund, hvor 
makkerparret Dan Sommerdahl og Flemming Torp afdækker modbydelig 
og samvittighedsløs kvindehandel under arbejdet med mordet på en 
udenlandsk rengøringsdame 
bd. 2: Judaskysset 
bd. 3: Kunsten at dø 
bd. 4: Den skaldede detektiv 
bd. 5: Et spørgsmål om penge 
bd. 6: Sidste forestilling 
bd. 7: I lige linje 



Anna Grue: Mysteriet i Genbrugsen 
Anne-Maj er efterlønner og arbejder som frivillig i en genbrugsbutik. Da 
flere af hendes kolleger i Genbrugsen dør, mener Politiet, at det er af 
naturlige årsager, men Anne-Maj lugter blod og går i gang med sin egen 
efterforskning 
bd. 2: Døden i kurbadet  
bd. 3: Nøglen til mord  
 

Lotte Hammer: Svinehunde 
Krimi med chefkriminalinspektør Konrad Simonsen og hans folk i 
hovedrollerne. Fem mænd findes myrdet og hængt op i en gymnastiksal. 
Hvem er de og hvorfor blev de henrettet og skamferet? 
bd. 2: Alting har sin pris  
bd. 3: Ensomme hjerters klub 
bd. 4: Pigen i Satans mose 
bd. 5: Den sindssyge polak 
bd. 6: Elskede Heidi 
bd. 7: Mørkemanden 
bd. 8: To små piger 
bd. 9: Mirakelbarnet 
bd. 10: Soldier Blue 
 

Anne Mette Hancock: Ligblomsten  
Journalisten Heloise Kaldan modtager mystiske breve fra en undsluppen 
morder, kvinden Anna Kiel, som hun ikke kender. Heloise bliver hurtigt 
viklet ind i en opklaring af mordet som Anna Kiel har begået 
bd. 2: Mercedes-snittet 
bd. 3: Pitbull 
 

Julie Hastrup: En torn i øjet 
Rebekka Holm fra Rigspolitiets Rejsehold bliver sendt til barndomsbyen 
Ringkøbing for at assistere med opklaringen af et brutalt mord på en ung 
kvinde. Hun konfronteres ikke alene med et mord med mange potentielle 
mordere, men også med egne indre dæmoner, der har holdt hende væk 
fra Ringkøbing i årevis 
bd. 2: Det blinde punkt 
bd. 3: Blodig genvej 
bd. 4: Portræt af døden 
bd. 5: Farlig fortid 
bd. 6: Mirakelmanden 
bd. 7: Blodspor 
bd. 8: Vildskud 
 

 
 



Michael Hjorth: Manden der ikke var morder 
Vi møder her for første gang kriminalpsykolog Sebastian Bergman. Han 
har ellers pga. en personlig sorg trukket sig fra politiarbejde, men nu får 
han anbragt sig midt i Rejseholdets arbejde med mordet på en 
teenagedreng i en svensk provinsby 
bd. 2: Disciplen 
bd. 3: Fjeldgraven 
bd. 4: Den stumme pige 
bd. 5: De uegnede 
bd. 6: En højere retfærdighed 
bd. 7: Som man sår 
 

Gretelise Holm: Paranoia 
Da journalisten Karin Sommer finder sin døde kat ophængt på døren til 
sin lejlighed, og oplever natlige besøg af fremmede, henvender hun sig til 
politiet, som ikke kan finde nogle spor, og som mener at hun, der tidligere 
har haft psykiske problemer, blot lider af paranoia, Men sådan er det slet 
ikke ... 
bd. 2: Robinsonmordene 
bd. 3: Under fuld bedøvelse 
bd. 4: Nedtælling til mord 
bd. 5: Møgkællinger 

 
Anne Holt: Blind gudinde  
En tilfældig opdagelse af et mordoffer gør Karen Borg til forsvarer for en 
hollandsk narkoman. Han er dødsens bange - ikke uden grund - for 
bagmændene har forbindelse højt oppe i samfundet 
bd. 2: Salige er de som tørster 
bd. 3: Dæmonens død 
bd. 4: Løvens gab 
bd. 5: Død joker 
bd. 6: Uden ekko  
bd. 7: Sandheden bag sandheden 
bd. 8: Madam President 
bd. 9: 1222 
bd. 10: Offline 
bd. 11: I støv og aske 
 

Anne Holt: Flimmer  
Krimi hvor nogle af den norske hjertelæge Sara Zuckermans patienter dør 
efter at have fået pacemaker. Undersøgelserne fører hende og kollegaen 
Ola Farmen ind i den internationale medicinalindustris og medicotekniks 
mørkere dele, inden sagens dramatiske sammenhæng afsløres 
bd. 2: Sudden death 
 



Jørn Lier Horst: Nulpunkt 
En tidligere professionel sportsstjerne meldes savnet samtidig med at 
flere andre kendte findes myrdet. Politimanden Blix bliver sat på sagen, 
imens journalisten Emma Ramm skaffer informationer til den gode 
historie 
bd. 2: Røgslør 
bd. 3: Slagside 
 

Jørn Lier Horst: Nøglevidnet 
Efterforskeren William Wisting bliver kaldt ud til fundet af et lig, hvor han 
mødes af et yderst makabert syn. Preben Pramm har ligget død i en uge 
og har været udsat for tortur. Wisting skal nu efterforske dette brutale 
mord, der fremstår helt uden motiv 
bd. 2: Felicia forsvandt 
bd. 3: Når havet stilner 
bd. 4: Den eneste ene  
bd. 5: Natmanden 
bd. 6: Bundfald 
bd. 7: Vinterlukket 
bd. 8: Jagthundene 
bd. 9: Hulemanden 
bd. 10: Blindgyde 
bd. 11: Når det mørkner  
bd. 12: Katharina-koden 
bd. 13: Det inderste rum  
bd. 14: Ond vilje  
bd. 15: Sag 1569  
bd. 16: Grænseløs 
 

Steffen Jacobsen: Trofæ  
Den eksklusive konsulent Michael Sander og kriminalkommissær Lene 
Jensen tvinges af omstændighederne til at arbejde sammen om en sag, 
hvor vage antydninger og belejlige sammentræf udvikler sig til en 
veritabel menneskejagt. Hvem jager hvem? Og hvorfor egentlig? 
bd. 2: Gengældelsen 
bd. 3: Et bjerg af løgne 
bd. 4: Enhjørningen 
bd. 5: Ghostwriter 
 

 
 
 
 
 
 



Steffen Jacobsen: Proxy 
En kvinde bliver brutalt myrdet med en afrikansk ritualkniv. Efterforsker 
Jacob Nordsted sættes på sagen med den yngre kollega, Tanya Nielsen. 
Inden længe rystes lokalsamfundet i Holbæk, da endnu et mord finder 
sted. En lokal læge bliver fundet stranguleret i et udbrændt bilvrag i sin 
garage 
bd. 2: De stumme piger 
 

Jens Henrik Jensen: De hængte hunde 
Den traumatiserede krigsveteran Niels Oxen forsøger at finde ro for sine 
indre dæmoner ved at bosætte sig dybt inde i Rold Skov. Han hvirvles i 
stedet ind i en dramatisk sag hvor hævn og magt er centrale og farlige 
aktører, og hvor hans evner som elitesoldat bliver nyttige 
bd. 2: De mørke mænd 
bd. 3: De frosne flammer  
bd. 4: Lupus 
bd. 5: Gladiator 
 

Jens Henrik Jensen: Økseskibet  
Ombord på et skib i Nordsøen finder man fem døde 
besætningsmedlemmer. Eneste overlevende er en russisk sømand, der 
frifindes på grund af manglende beviser. Ti år senere begynder den 
esbjergensiske kriminalassistent Nina Portland at grave i sagen, som har 
naget hende gennem alle årene, men hun åbner for en hvepserede, som 
eksploderer op i ansigtet på hende 
bd. 2: Kulmanden  
bd. 3: Spøgelsesfangen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mari Jungstedt: Den du ikke ser  
Krimi fra Gotland, hvor den attraktive Helena Hillström myrdes efter en 
fest. Da der kort efter sker et lignende mord, bliver kriminalkommissær 
Anders Knutas hårdt presset af lokalbefolkning, politikere og medier 
bd. 2: I denne stille nat 
bd. 3: Den inderste kreds 
bd. 4: Den døende dandy  
bd. 5: I denne søde sommertid 
bd. 6: Den mørke engel 
bd. 7: Den dobbelte tavshed 
bd. 8: Den farlige leg  
bd. 9: Det fjerde offer 
bd. 10: Den sidste akt 
bd. 11: Du går ikke alene 
bd. 12: Den du elsker  
bd. 13: Det andet ansigt 
bd. 14: Et mørke iblandt os 
bd. 15: Jeg kan se dig 
 

Dennis Jürgensen: Løbende tjener  
For fire år siden blev efterforskningsleder Roland Triels kone myrdet og 
datteren voldsomt mishandlet. Sagen er uopklaret, men den hævngerrige 
Triel arbejder stadig på sagen. Midt under opklaringen af en makaber 
drabssag, modtager han livstegn fra sin kones morder, og et psykologisk 
spil begynder 
bd. 2: Dansende røde bjørne 
bd. 3: Hviskende lig 
bd. 4: Marcherende myrer 
bd. 5: Eksploderende skadedyr  
bd. 6: Faldende masker 
 

Mons Kallentoft: Zack  
Krimi fra Stockholm med den unge, atypiske politimand Zack i centrum. 
Zack er på vej ind i et alvorligt kokainmisbrug, som eskalerer under en 
brutal og uhyggeligt blodig sag om trafficking. Han læner sig kraftigt op ad 
en intern undersøgelse 
bd. 2: Leon 
bd. 3: Bambi  
bd. 4: Heroine 
 

 
 
 
 
 



A. J. Kazinski: Den sidste gode mand 
To marginaliserede politifolk i hhv. København og Venedig kommer i 
fællesskab på sporet af en international konspiration, som har til hensigt 
at dræbe 36 gode mennesker, som ifølge en gammel jødisk myte sikrer 
vores eksistens 
bd. 2: Søvnen og døden 
bd. 3: Den genfødte morder 
bd. 4: Drømmetyderens død 
bd. 5: Miraklernes nat 
 

Lars Kepler: Hypnotisøren  
Eneste overlevende efter en brutal nedslagtning af familien, en 
teenagedreng, kan måske fortælle om gerningsmanden, hvis han 
hypnotiseres. Lægen Erik Maria Bark med ekspertise i hypnose gør det 
på trods af skæbnesvangre hændelser i fortiden. En jagt med døden i 
hælene starter med kriminalkommissær Joona Linna i spidsen 
bd. 2: Paganinikontrakten 
bd. 3: Ildvidnet 
bd. 4: Sandmanden 
bd. 5: Stalker 
bd. 6: Kaninjægeren 
bd. 7: Lazarus 
bd. 8: Spejlmanden 
 

Lars Kjædegaard: Rige svin 
Thor Belling bliver sendt på tvungen ferie af sin chef, drabschef Richard 
Brøssner. Belling kæmper med et hemmeligt morfinmisbrug og bliver, på 
sin ferie, rodet ind i et brutalt mord på en mand fundet i en lade med 
hælervarer 
bd. 2: Løgn i din hals 
bd. 3: Smukke-Jan 
bd. 4: Den sidste dommer 
bd. 5: Den røde labyrint 
bd. 6: Goyas hund 
bd. 7: Sorte sø 
bd. 8: Blomstermanden  
bd. 9: Døden i Harkaberg 
bd. 10: Skakten 
bd. 11: Det der er værre 
bd. 12: Før natten kommer 
bd. 13: Et skrig til himlen 
bd. 14: Sherif 
bd. 15: For enden af vejen 
 

 



Michael Katz Krefeld: Afsporet 
Politibetjenten Thomas Ravnsholdt er på sygeorlov på ubestemt tid og 
godt på vej i hundene, efter hans kæreste blev fundet dræbt ved et 
indbrud i deres fælles hjem. Men en bartender får overtalt Thomas til at 
lede efter en forsvunden prostitueret, der muligvis har været offer for 
menneskehandel. Det viser sig dog at være en ganske farlig sag 
bd. 2: Savnet 
bd. 3: Sekten 
bd. 4: Dybet 
bd. 5: Pagten  
bd. 6: Skytsengel  
bd. 7: Imperiet 
 

Lene Kaaberbøl: Drengen i kufferten  
Røde Kors sygeplejersken Nina Borg bliver bedt om at hente en kuffert i 
en bagageboks på Hovedbanegården og opdager en lille dreng. Snart er 
hun blandet ind i et speget og livsfarligt spil om kidnapning, organsalg og 
kriminalitet og planen om at returnere drengen til hans familie er ikke så 
let som først antaget 
bd. 2: Et stille umærkeligt drab 
bd. 3: Nattergalens død 
bd. 4: Den betænksomme morder 
 

Lene Kaaberbøl: Kadaverdoktoren 
Den franske retsmediciner Karnos 20-årige datter, Madeleine, hjælper 
ham og politiet i en sag med mystiske dødsfald, hvor videnskaben 
kolliderer med overtroen, og hvor mystik, ulve og sygdomme spiller 
centrale roller i 1890'ernes Europa og i opklaringen af en dramatisk 
krimigåde 
bd. 2: Det levende kød 
 

Jens Lapidus: Cash  
3 personers veje krydses i den stockholmske underverden omkring 
kokainhandel styret af den jugoslaviske mafia 
bd. 2: Aldrig fucke op 
bd. 3: Livet de luxe 
 

 
 
 
 
 
 
 



Åsa Larsson: Solstorm 
Rebecca Martinsson er skattejurist i Stockholm, men da en 
barndomsveninde fra Kiruna ringer og beder om hendes hjælp, drager 
hun tilbage til barndomsbyen, hvor fortiden snart griber ind, og hun jages 
af voldsomme kræfter der vil gøre hende tavs 
bd. 2: Blodskyld  
bd. 3: Sort sti 
bd. 4: Indtil din vrede er ovre 
bd. 5: Som offer til Molok 
bd. 6: Fædrenes synder 
 

Stieg Larsson: Mænd der hader kvinder  
Da erhvervsjournalisten Mikael "Kalle" Blomkvist påtager sig at skrive en 
bog om Vanger-slægtens historie, får han som hjælper Lisbeth Salander, 
en fantastisk researcher og landets bedste hacker. Da de graver ned i 
slægtens historie, afslører der sig en mørkere historie, end en koncerns 
historie burde indeholde 
bd. 2: Pigen der legede med ilden 
bd. 3: Luftkastellet der blev sprængt  
bd. 4: Det der ikke slår os ihjel (forfatter: David Lagercrantz) 
bd. 5: Manden der søgte sin skygge (forfatter: David Lagercrantz) 
bd. 6: Hende der må dø (forfatter: David Lagercrantz) 
 

Lars Bill Lundholm: Östermalmsmordene 
En ung pige myrdes med 7 knivstik i Stockholms mest mondæne kvarter. 
Kommissær Axel Hake støder mod kvarterets lukkethed, men kommer 
også bag den glittede facade 
bd. 2: Södermalmsmordene 
bd. 3: Kungsholmsmordene 
bd. 4: Gamla Stan-mordene 
 

Camilla Läckberg: Isprinsessen 
Kriminalroman som udspilles i den lille skærgårdsby Fjällbacka i Tanum 
nord for Göteborg. Forfatteren Erica Falck er netop kommet hjem for en 
tid, da hendes barndomsveninde Alexandra findes død, og byen lukker 
sig om sine hemmeligheder 
bd. 2: Prædikanten 
bd. 3: Stenhuggeren 
bd. 4: Ulykkesfuglen 
bd. 5: Tyskerungen 
bd. 6: Havfruen 
bd. 7: Fyrmesteren 
bd. 8: Englemagersken 
bd. 9: Løvetæmmeren 
bd. 10: Heksen 



Henning Mankell: Mordere uden ansigt 
I hælene på et ualmindeligt bestialsk dobbeltmord i en svensk landsby 
dukker fremmedhad og racisme frem. Kurt Wallander har selv 
skilsmisseproblemer, men går fuldt ind i opklaringen 
bd. 2: Hundene i Riga  
bd. 3: Den hvide løvinde 
bd. 4: Skyggerne 
bd. 5: Ildspor 
bd. 6: Den femte kvinde 
bd. 7: Det næste skridt 
bd. 8: Brandvæg 
bd. 9: Pyramiden 
bd. 10: Inden frosten 
bd. 11: Hånden 
bd. 12: Den urolige mand 
 

Liza Marklund: Hedebølge 
Voldtægten og mordet på en ung kvinde får journalisten Annika til at 
involvere sig kraftigt i opklaringen, og hun hvirvles ind i et spind af politik, 
sexklubber og vold 
bd. 2: Paradiset 
bd. 3: Primetime 
bd. 4: Nedtælling  
bd. 5: Røde Ulv 
bd. 6: Nobels testamente 
bd. 7: Livstid 
bd. 8: En plads i solen 
bd. 9: Sort hvid 
bd. 10: Noras bog 
bd. 11: Jernblod 
 

Jakob Melander : Øjesten 
Der skete noget forfærdeligt for en ung kvinde under anden verdenskrig, 
som trækker sit modbydelige spor helt frem til nutidens København. Her 
står den erfarne politimand, og tidligere punker, Lars Winkler både over 
for en seriemorder, en serievoldtægtsforbryder og problemer på 
hjemmefronten 
bd. 2: Serafine 
bd. 3: De berusedes vej 
bd. 4: Det bedste til mig og mine venner 
bd. 5: De døde og de ufødte 
bd. 6: Fjenden iblandt os 
bd. 7: Ind i den hvide nat 
 

 



Niklas Natt och Dag: 1793  
Krimi fra 1700-tallets Stockholm. Et skamferet lig bjærges i land, og 
opklaringsarbejdet sender den erfarne anklager Cecil Winge og hans 
makker, den enarmede slagsbror og soldat Mickel Cardell rundt i usle og 
ondsindede hjørner af både menneskelivet og byen 
bd. 2: 1794 
bd. 3: 1795 
 

Jo Nesbø: Flagermusmanden 
Den norske kriminalbetjent Harry Hole sendes til Sydney for at medvirke i 
opklaringen af mordet på en norsk pige. En seriemorder er på spil i 
storbyen, og politimanden involveres dybt personligt i sagen, hvor han 
bevæger sig på det australske samfunds skyggeside 
bd. 2: Kakerlakkerne 
bd. 3: Rødhals 
bd. 4: Sorgenfri 
bd. 5: Marekors 
bd. 6: Frelseren 
bd. 7: Snemanden 
bd. 8: Panserhjerte 
bd. 9: Genfærd 
bd. 10: Politi 
bd. 11: Tørst 
bd. 12: Kniv 
 

Mads Peder Nordbo: Pigen uden hud 
I Grønland finder man et mumificeret lig, der ligner en nordbo-viking. 
Journalisten Mathew bliver optaget af sagen, som trækker tråde tilbage til 
en række brutale mord begået i 1970'erne. Sammen med den lokale 
kvinde Tupaarnaq sætter Mathew sig for at finde ud af, hvordan det hele 
hænger sammen 
bd. 2: Kold angst 
bd. 3: Kvinden med dødsmasken 
 

Kristina Ohlsson: Askepot 
Fredrika Bergman er ansat som akademisk uddannet efterforsker i 
politiet, hun føler sig ilde tilpas og "drengene" har da også svært ved at 
acceptere hende. Men lidt efter lidt får hun greb om en vanskelig sag om 
bortførte børn 
bd. 2: Tusindfryd 
bd. 3: Skytsengle 
bd. 4: Paradisoffer 
bd. 5: Davidsstjerner 
bd. 6: Syndfloder 
 



Lotte Petri:: Djævelens værk 
Et mord bliver begået på Assistens Kirkegård og ved obduktionen 
opdager knogleekspert Josefine Jespersen, at der er ridset et kors ind i 
kraniet. Snart bliver der talt om Djævelens værk, da flere mord med 
samme signatur dukker op 
bd. 2: Maskemanden 
 

Lotte Petri: Tandsamleren 
Et mere end 20 år gammelt skelet dukker op uden tænder og med en 
sten i halsen. Sofie Engell kommer på sagen og snart sker et nyt mord på 
en prostitueret, der ligner det gamle 
bd. 2: Åndemaneren 
 

Ann Rosman: Fyrmesterens datter 
Et lig indemuret for ca. 45 år siden findes i et fyr på en skærgårdsø ud for 
Marstrand, og kriminalassistent Karin Adler må i sin efterforskning 
arbejde i forskellige retninger både i fortiden tilbage til 2. verdenskrig og 
med nutidige løgne, fortielser og forbrydelser 
bd. 2: Sjælekisten 
bd. 3: Porto Francos vægter 
bd. 4: Mercurium 
bd. 5: Havkatten 
 

Thomas Rydahl: Eremitten  
Erhard er sidst i tresserne og har i 18 år levet et eneboerliv på 
Fuerteventura, hvor han kører taxa og stemmer klaverer. Men 
Fuerteventura har også en farlig skyggeside. Da en død baby bliver 
fundet og politiet ikke gør noget for at løse sagen, tager Erhard affære 
bd. 2: De savnede  
bd. 3: De tre paver 
 

Sofie Sarenbrant: Hvil i fred  
Et smukt kurbad i den Stockholmske skærgård plages af en seriemorder, 
og panikken breder sig. Kriminalassistent Emma Sköld er på sagen, og 
løser til sidst den mystiske sag 
bd. 2: Døden løber maraton 
bd. 3: Åbent hus 
bd. 4: Babysitteren 
bd. 5: Tiggeren 
bd. 6: Syndebukken 
bd. 7: Skammekrogen 
bd. 8: Mytomanen 
bd. 9: Englevagt 
 



Emelie Schepp: Mærket for livet 
Anklager Jana Berzelius skal lede en sag om mordet på chefen for 
Udlændingestyrelsen. Mordet viser sig at have forbindelse til en sag om 
menneskesmugling og Janas egen barndom 
bd. 2: Hvide spor 
bd. 3: Ondt blod 
bd. 4: Fars dreng 
bd. 5: Mester Jakob 
bd. 6: Ni liv 
 

Ninni Schulman: Pigen med sne i håret 
Eftersøgningen af en teenagepiges forsvinden fører journalisten 
Magdalena ind i et miljø, hvor et kvindeliv ikke har nogen værdi. Før hun 
får set sig om, er den svenske idyl, hun før har kendt til, forvandlet til et 
mareridt, hvor svenske familiefædre er potentielle mordere 
bd. 2: Drengen der holdt op med at græde 
bd. 3: Svar hvis du kan høre mig 
bd. 4: Vores egen lille hemmelighed 
bd. 5: Velkommen hjem 
bd. 6: Når tiden går i stå 
bd. 7: Dagen er nær 
 

Maj Sjöwall: Roseanna  
Krimi om den svenske mordkommissions arbejde med at opklare et 
tilsyneladende gådefuldt mord på en amerikansk pige 
bd. 2: Manden som gik op i røg 
bd. 3: Manden på altanen 
bd. 4: Den grinende strisser  
bd. 5: Brandbilen som forsvandt  
bd. 6: Strisser, strisser 
bd. 7: Den afskyelige mand 
bd. 8: Det lukkede rum 
bd. 9: Politimorderen 
bd. 10: Terroristerne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jesper Stein: Uro  
Den uregerlige vicekriminalkommissær Axel Steen får til opgave at 
opklare et mord, der er sket, mens Ungdomshuset på Jagtvej blev ryddet. 
Det haster med en opklaring, for er den myrdede autonom? Har 
urobetjente slået ham ihjel? Hvad har PET med sagen at gøre, og 
hvordan hænger det hele sammen med narkobanderne? 
bd. 2: Bye bye blackbird 
bd. 3: Akrash 
bd. 4: Aisha 
bd. 5: Papa 
bd. 6: Solo 
 

Viveca Sten: Stille nu 
En sommermorgen driver liget af en druknet mand i land på den lille 
svenske skærgårdsø Sandhamn, og en uge senere findes hans kusine 
myrdet. Kriminalinspektør Thomas Andreasson efterforsker sagen og får 
uventet hjælp af sin barndomsveninde Nora Linde, der med sin familie 
holder ferie på øen og slås med ægteskabelige problemer 
bd. 2: Inderst inde 
bd. 3: Uden skyld 
bd. 4: I nat er du død 
bd. 5: I kampens hede 
bd. 6: Farlige forhold 
bd. 7: I magtens skygge 
bd. 8: I sandhedens navn 
bd. 9: I dårligt selskab 
bd. 10: Hemmeligt begravet 
 

Gard Sveen: Den sidste pilgrim 
En tidligere norsk minister og modstandsmand myrdes kort efter fundet af 
3 skeletter, der viser sig at stamme fra den norske besættelsestid. Er der 
en forbindelse mellem de 4 mord og på hvilke måder? 
bd. 2: Helvede åbent 
bd. 3: Blod i dans  
bd. 4: Bjørnen  
bd. 5: Drømmenes gud 
 

 
 
 
 
 
 
 



Lone Theils: Pigerne fra Englandsbåden 
To danske piger forsvinder sporløst fra Englandsbåden i 1985. Et foto af 
dem dukker op i en gammel kuffert, som journalisten Nora Sand tilfældigt 
køber. Hun finder ud af, at kufferten har tilhørt en seriemorder, og 
begynder at grave i sagen 
bd. 2: Den blå digters kone 
bd. 3: Heksedrengen  
bd. 4: Stilleleg 
bd. 5: De usynlige 
 

Helene Tursten: Jagtmark 
28-årige Embla Nyström arbejder i kriminalpolitiet i Västra Götaland. 
Sammen med sin onkel deltager hun i den traditionelle elgjagt i Dalsland, 
men da et par af deltagerne pludselig forsvinder, må Embla trække i 
arbejdstøjet 
bd. 2: Sandgrav  
bd. 3: Snefald 
 

Helene Tursten: Den knuste tang-hest 
En mand fra Göteborgs overklasse begår tilsyneladende selvmord, men 
kriminalinspektør Irene Huss sættes på sagen, hvor der er flere 
uforklarlige punkter. Snart mister flere mennesker livet, og Irene Huss er 
på sporet af en farlig og hensynløs morder 
bd. 2: Nattevagt 
bd. 3: Tatoveret torso  
bd. 4: Glasdjævlen 
bd. 5: Guldkalven 
bd. 6: Ilddansen 
bd. 7: Manden med det lille ansigt 
bd. 8: Det lunefulde net 
bd. 9: Venter i mørket  
bd. 10: I skjul af skyggerne 
 

Kjetil Try: Lad de små børn komme til mig 
En seriemorder, med en grusom plan og religiøse motiver, er løs i Oslos 
juletravle gader. Kan kriminalkommissær Rolf Lykke opklare sagen, og 
stoppe galningen, før det er for sent? 
bd. 2: Fri os fra det onde 
 

Chris Tvedt: Dødens cirkel 
Krimi med forsvarsadvokat Mikael Brenne både på anklagebænken og 
som advokat i en gammel sag med et muligt justitsmord 
bd. 2: Den som forvolder en andens død 
 



Inger Wolf: Brændte sjæle  
Psykiater Christian Falk bistår politiet i opklaringen af et formodet mord, 
hvor der i lejligheden findes en mængde euforiserende svampe 
bd. 2: Kragemanden 
bd. 3: En djævelsk plan 
 

Inger Wolf: Sorger 
Den lille jyske by Fjelstervang rystes, da en brand i en villa viser sig at 
være en mordbrand. Brandefterforskeren Klara bliver kaldt til byen og 
indser hurtigt, at det er en pyroman der er på spil i den lille by 
bd. 2: Giften 
bd. 3: Hævnen 
 

Inger Wolf: Sort sensommer 
En ung enlig mor findes myrdet, og vicekriminalkommissær Daniel Trokic 
med en svær fortid får sagen. Undervejs støder den farverige IT-specialist 
Lisa til, og sammen løser de sagen, der viser sig at have et etisk aspekt 
bd. 2: Frost og aske 
bd. 3: Sangfuglen 
bd. 4: Hvepsereden 
bd. 5: Ondt vand 
bd. 6: Under en sort himmel 
bd. 7: Det perfekte sted at dø 

 
Yrsa Sigurðardóttir: DNA 
En kvinde myrdes brutalt, og kvindens lille datter, der gemmer sig under 
sengen, er det eneste spor som kriminalassistent Huldar har at gå efter. 
Kort efter myrdes en anden kvinde og politiet får travlt 
bd. 2: Hævn 

bd. 3: Tilgivelse 

bd. 4: Vold 

bd. 5: Dukken 

bd. 6: Tavshed 

 


