Allarp, Anne Sofie: Falske Stemmer

Allarp, Anne Sofie: Falske Stemmer
Politisk thriller. Ulla Bjerg Petersen, formand for Arbejderpartiet,
har problemer med partiledelse og fløjkrige, da hun modtager et
afpresningsbrev med beskyldning om valgfusk ved den
urafstemning, som gjorde hende til formand. Statsministeren
udskriver folketingsvalg, og Ullas mand vil skilles. Men det bliver
værre endnu
Andersen, Henrik: Folkets mand
Nøgleroman om Socialdemokratiets interne opgør i 1990'erne.
Jens Lundberg mister posten som partiformand og
statsministerkandidat, og med indgående kendskab til midler og
omkostninger forsøger hans søn at nå faderens mål
Baldacci, David: Forræderne
Svindleren Annabelle Conroy jagtes af en gangster og søger
hjælp hos de effektive venner i Kamelklubben. Samtidig er en
effektiv snigmorder i gang med at udrydde en række højtstående
politikere og CIA-folk. Snart krydser de to handlinger hinanden, og
det går voldsomt for sig
Baldacci, David: Kamelklubben
Under sit arbejde som bodyguard for den amerikanske præsident
bliver Secret Service-agenten Alex Ford klar over, at en gigantisk
sammensværgelse blandt højtstående politikere og embedsmænd
er under opsejling, men hvem vil tro ham, for han er allerede
grundigt upopulær hos sine foresatte
Bertelsen, Iben: Fjernstyring
København 2019. Den garvede politikommissær Leo Brix er
blevet udpeget som ansvarlig for ikke at have stoppet et blodigt
terrorangreb. Pludseligt dukker der materiale op der beviser hans
uskyld og i stedet peger sporene mod et hemmeligt kartel der med
blodige midler vil gøre alt for at undgå at blive afsløret
Samhørende: Fjernstyring, Trojanske heste, Kritisk masse

Bertelsen, Iben: Trojanske heste
København 2020. Politikommissæren Leo Brix må bekæmpe
anslag mod statens sikkerhed i et hæsblæsende kapløb mod
onde og meget ressourcestærke kræfter
2. del af: Fjernstyring
Bertelsen, Iben: Kritisk masse
Året er 2020 og København lider under en voldsom hedebølge.
Brix og Kvist kæmper på flere fronter for både Abacusgruppen,
BlackStar og en mystisk snigskytte driver gæk med den danske
politistyrke
3. del af: Fjernstyring
Bork, Claus: WTC-gate
Var attentatet på World Trade Center i virkeligheden et resultat af
en sammensværgelse blandt nogle af USA's mest
betydningsfulde personer med præsidenten og hans rådgivere i
spidsen? Bogen gennemskriver i romanens form en almindelig
kendt konspirationsteori om baggrunden for angrebet d. 11.
september 2001
Bourne, Sam: Den udvalgte
Thriller, der tager udgangspunkt i Det Hvide Hus og USA's
præsident. Politik og penge blandes sammen med en magtfuld
elite, der styrer det amerikanske demokrati. Maggie tager kampen
op med livet som indsats
Brown, Dan: Morderisk bedrag
Efterretningsagenten Rachel Sexton og videnskabsmanden
Michael Tolland skal undersøge sagen om en meteor på
Nordpolen, der skulle bevise, at der er liv andre steder i rummet,
men sagen er politisk sprængstof

Chaplet, Anne: Intet andet end sandheden
Krimi. Som suppleant får Anne Buraü nu sæde i den tyske
Forbundsdag og finder efterhånden ud af, at hendes forgængers
selvmord har med afpresning, korruption og bestikkelse at gøre,
og at gamle tyske bunkere stadig spiller en rolle i Berlin i anno
2000
Christiansen, Manfred: De indviede
Netop som journalisten Kristian Meyer overvejer at skifte arbejde,
inddrages han i én af Danmarks største korruptionssager. En sag
som trækker tråde til Danmarks mest magtfulde mænd, og som
også sætter hans eget liv på spil
Clinton, Bill: Præsidenten er forsvundet
Den amerikanske præsident, Jonathan Duncan, står over for en
truende international krise. Nogen i hans inderkreds har lækket
oplysninger til islamiske terrororganisationer, så hvem kan han
egentlig stole på? Duncan forlader i hemmelighed Det Hvide Hus
for at håndtere krisen på sin egen måde
Cussler, Clive: Den gyldne Buddha
Koncernen, med Cabrillo i spidsen, bliver hyret til at gennemføre
et statskup i Tibet, så Dalai Lama kan vende tilbage fra eksil. En
afgørende faktor er Den gyldne Buddha, som er blevet stjålet fra
tibetanerne. For at få fingre i den igen, sætter Cabrillo og hans folk
en række aktioner i gang, som også får storpolitiske konsekvenser
Cussler, Clive: Pestskibet
Kaptajn Cabrillo og hans mandskab opdager et krydstogtskib med
overlevende samt 783 døde og involveres i opklaringen af
mysteriet. Det bliver et internationalt og voldsomt opgør, der
udkæmpes på liv og død med højteknologiske midler mod en
religiøs og politisk organisation

Davidsen, Leif: Patriarkens hændelige død
Den dansk-russiske tv-meteorolog Adam Lassen får en opringning
om, at hans tvillingebror er fundet dræbt ved et røverisk overfald i
Moskva. Men Adam får en mistanke om, at der ligger mere noget
bag drabet. Noget, der måske kan trække tråde til den russisk
ortodokse kirke og magten i Kreml
DeMille, Nelson: Tavse vidner
To medlemmer af det amerikanske antiterrorkorps, tror ikke på de
officielle forklaringer på et flystyrt, hvor 230 personer blev dræbt.
De mener at et missil har skudt flyet ned, men da de går videre
med opklaringen, kommer de op mod stærke kræfter, der vil have
undersøgelsen afsluttet
Dobbs, Michael: House of cards
Efter et dårligt valg intrigeres der mod den konservative engelske
premierminister og ved det efterfølgende formandsvalg trækkes
de store knive op af skuffen
House of cards : 1. del ;
Dobbs, Michael: House of cards - at spille kongen
Francis Urquhart har nu udmanøvreret sin premierminister og har
selv indtaget Downing Street, hvor han tager kampen op med den
nykronede konge
House of cards : 2. del ;
Dobbs, Michael: House of cards - sidste stik
Francis Urquhart er ved at slå rekorden som den længst siddende
britiske premierminister, men uro på Cypern og oprør i hans eget
parti truer hans position
House of cards : 3. del ;

Dobbs, Michael: Åbningsdagen
Åbningen af det britiske parlament bliver overtaget af otte
gidseltagere, der har hele regeringen og kongefamilien som pant
på at få deres leder fri. Den tidligere elitesoldat og ex-politiker
Harry Jones forsøger at løse situationen
Dürrfeld, Peter: En sikker kreds
I året 2012 ender journalisten Steffen Ring på Christiansborg. Han
bliver hurtigt involveret i et mord, men det er kun optakten til en
satirisk fremstilling af livet og dagligdagen i politikernes højborg
Esmann, Frank: Dragens ånde
Danske oberst Blixen og hans folk fra Sektion A både
samarbejder med og konkurrerer mod andre
efterretningsorganisationer om at udforske og stoppe Irans
udvikling af atomvåben. Det bliver en dramatisk og actionfyldt
storpolitisk kamp mod både terror og tid
Esmann, Frank: Døden indhenter jer
Op til en fredskonference i København får Sektion 2 et tip om
attentatplaner. Oberst Blixen og hans folk er under voldsomt
tidspres, selv om de kender den kommende attentatkvindes
identitet
Freedland, Jonathan: Den udvalgte
Thriller, der tager udgangspunkt i Det Hvide Hus og USA's
præsident. Politik og penge blandes sammen med en magtfuld
elite, der styrer det amerikanske demokrati. Maggie tager kampen
op med livet som indsats
Harmer, Hans Henning: Nr. 17 på dødslisten
Spændingsroman fra nutidens Sri Lanka, om en
toldembedsmand, som ved tilfældighedernes spil bliver offer for
både politiske fanatikere og et korrupt politi, i en modbydelig og
brutal jagt på liv og død

Harris, Robert: Skyggen
En tidligere engelsk premierminister, Adam Lang, skriver på sine
memoirer, der tilsyneladende skal fortælle den fuldstændige
sandhed om hans regeringstid. Han hyrer en "ghostwriter" til at
hjælpe sig, men denne opdager adskillige ubehagelige
hemmeligheder, som den tidligere premierminister ikke har til
hensigt at afsløre, og det får uanede konsekvenser
Helms, Hans Jakob: De dødes fjord
Den unge lidt naive medarbejder i Udenrigsministeriet, Ulrik K.
Sonne sendes til Nairobi for at hjælpe med at fragte liget af en
grønlandsk mand hjem til hans hjemby, Thule. Den unge mand
viser sig at have været på sporet af en sag, som involverer både
de danske og amerikanske efterretningstjenester
Hesseldahl, Morten: Malins efterår
Barndomsvennerne Theis, Frederik og Malin glider efter nogle
vilde ungdomsår fra hinanden. Deres veje krydses først igen, da
to lejemordere dukker op i København. De tre bliver aktører i en
historie, der handler om konflikten mellem Rusland og Ukraine,
storbankernes image og fremtidens energiforsyning
Holm Christensen, Tue: Operation Overlady
Politisk thriller fra en nær fremtid, hvor den vestlige verdens
økonomi ligger i ruiner. Danmark bliver prøveklud for en kynisk,
international plan, men planen opsnappes af en vaks politimand i
PET
Holst, Hanne-Vibeke: Kronprinsessen
Med en række lighedspunkter til forholdene i dansk politik i dag,
skildres den 35-årige nybagte miljøminister Charlotte Damgaards
kamp for sine idealer, og den høje pris hun betaler.
Magttrilogien : 1 ;

Holst, Hanne-Vibeke: Kongemordet
Gert har magt udadtil som tidligere socialdemokratisk
finansminister og magt indadtil som hustrumishandler. Alle frygter
ham og hans rævekager, men både partifæller, journalister og
medarbejdere ligger under for hans karismatiske personlighed
Magttrilogien : 2 ;
Holst, Hanne-Vibeke: Dronningeofret
I kapløb med en snigende demens og racistiske terrortrusler
kæmper den socialdemokratiske formand Elizabeth Meyer for at
bringe partiet tilbage til regeringsmagten og køre kronprinsessen
Charlotte Damgaard i stilling
Magttrilogien : 3 ;
Jacobsen, Steffen: Gengældelsen
Af personlige grunde er politikommissær Lene Jensen kørt helt ud
på et sidespor. Ved et tilfælde aner hun en forbindelse mellem et
dødsfald på Nørreport Station og en selvmordsbombe, der har
dræbt 1.241 mennesker i Tivoli. En ny terroraktion er under
opsejling, og Lene og specialkonsulent Michael Sander er oppe
mod stærke kræfter
Jacobsen, Steffen: Ghostwriter
Politikommissær Lene Jensen og hendes mand, den eksklusive
og grænseoverskridende specialkonsulent Michael Sander,
forener deres indsats i forbindelse med en sag om det, der måske
er foregået i Afrika i en nu afdød direktørs medicinalfirma. Der er
store penge på spil, og nogen vil for enhver pris holde noget skjult
Jakob, Nis: Mesteren fra Mors
Med de to brødre, Martin, guruen, og Kresten, den fallerede
journalist, som forsøger at skrive om Folkepartiets statsminister,
som observatører, afdækkes udviklingen i Danmark gennem de
sidste 30 år, set med satirens briller

Jensen, Flemming: Bankrøver blues
Da statsministeren pludselig vil til at bestemme noget selv, ser
hans spindoktor ikke anden mulighed end at myrde ham
Jensen, Flemming: Den skyldiges uskyld
Under optagelserne af et eksotisk rejseprogram på Bali kommer et
dansk tv-hold alt for tæt på en terroraktion, som regeringen
mistænkes for at stå bag
Jensen, jens Henrik: De hængte hunde
Thriller. 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
Samhørende: De hængte hunde, De mørke mænd, De frosne
flammer, Lupus
Jensen, jens Henrik: De mørke mænd
Thriller. Den traumatiserede ekssoldat Niels Oxen har gemt sig i
Vestjylland, men da et mord på en museumsinspektør peger mod
Danehof, må han involveres i endnu en opklaring med
efterretningsagenten Margrethe Franck
2. del af: De hængte hunde
Jensen, jens Henrik: De frosne flammer
Den tidligere elitesoldat Niels Oxen er formodet død, men har
overlevet på en lille svensk skærgårdsø. De to fyrede PET-folk,
Axel Mossman og Margrethe Franck får ham dog med i et endeligt
opgør mod den hemmelige organisation, Danehof
3. del af: De hængte hunde

Jensen, jens Henrik: Lupus
Niels Oxen sendes på en mission til Jylland for at opspore en
ældre mand, der tilsyneladende er forsvundet. Oxen håber han vil
at få et glimt af de vilde ulve i Jyllands natur, men Oxen må indse,
at ikke alle ulve har fire ben
4. del af: De hængte hunde
Kazinski, A. J.: En hellig alliance
Journalisten Eva Katz får foræret en børnetegning, der forestiller
et blodigt drab, og da den 5-årige tegner er søn af
kronprinsessens hofdame, hvis bror findes dræbt, er Evas
nysgerrighed vakt. Sporet peger på en hellig alliance i kongehuset
Krause-Kjær, Niels: Kongekabale
Skildring af en virkelig beskidt magtkamp i et dansk politisk parti
med mange lighedspunkter til Det Konservative Folkeparti.
Kampen starter, da partilederen Aksel Bruun kvæstes hårdt ved
en bilulykke
samhørende: Kongekabale, Mørkeland
Krause-Kjær, Niels: Mørkeland
Journalisten Ulrik Torp er på kontanthjælp og bliver af jobcenteret
sendt i praktik på sin gamle arbejdsplads, Dagbladet. Her rodes
han hurtigt ind i opklaringen af mordet på en ung fuldmægtig, som
findes skudt i Ørstedsparken i København
2. del af: Kongekabale
Krause-Kjær, Niels: Tilskueren
Avisarkivaren Jørgen Skovby bliver opsøgt af en gammel
boligfælle, der gerne ser visse aspekter af sin revolutionære
ungdom nedtonet i et kommende fødselsdagsportræt

Krefeld, Michael Katz: Protokollen
Krimi. PET's enhed for kontraterror efterforsker en
bombesprængning midt i København. Nogle unge muslimer tilstår,
men de tekniske beviser peger i en anden retning. Chefen Nikolaj
Storm og hans hårdtslående vicekriminalkommissær Katrine
Bergman søger videre, og de står over for en ukendt og magtfuld
fjende
Krimiserien med Nikolaj Storm og Katrine Bergman : 1 ;
Krefeld, Michael Katz: Sort sne falder
Krimi. Vicekriminalkommissær Katrine Bergman er forflyttet til
Drabsafdelingen, men da en sag om et attentat på den
skandaleramte politiker Peter Levin viser sig at være en lille brik i
et stort, kynisk politisk spil, så udlånes hun til PET og sin gamle
chef Nikolaj Storm
Krimiserien med Nikolaj Storm og Katrine Bergman : 2 ;
Körner, Jan: Tronfølgeren
Danmark går i sort da kronprins Valdemar myrdes ved et attentat.
Ulrik Lindtoft arbejder for PET med terroranalyse. Mistanken rettes
hurtigt mod to unge radikaliserede muslimer. Sagen virker oplagt,
men så får Lindtoft fremlagt et hemmeligt arkiv over kronprinsens
mange eskapader
Min, Anchee: Madame Mao
Den frygtede kvinde var født af en konkubine og opdraget af
bedsteforældrene. Som skuespiller mødte og ægtede hun Mao.
Hendes magt og kynisme gav hende mange fjender, inden hun
endte i fængsel

Mogensen, Peter: I bjørnens kløer
Mens Danmark står til at overtage formandsposten i FN, fanges
Venstrepolitikeren og tidligere jægersoldat Henrik Foss personligt i
en afpresningssag. Hans ekskone og børn kidnappes af en
gruppe med mulige forbindelser til den russiske præsident
Samhørende: I bjørnens kløer, Skyggespillet
Mogensen, Peter: Skyggespillet
Henrik Foss, tidligere jægersoldat, er blevet udenrigsminister og
statsministerens nærmeste allierede. Men oprøret ulmer i
regeringspartiet og samtidig kastes Henrik ud i et brutalt
internationalt spil, hvor stærke kræfter ikke skyr nogen midler for
at få presset et EU-direktiv om udenlandsk arbejdskraft igennem
2. del af: I bjørnens kløer
Montelius, Magnus: Otte måneder
Journalisten Nina Wedén fanger udenrigsministeren med
bukserne nede og får sig det lukrative hverv som den nye
ministers pressesekretær. Men rygter florerer om hendes nye
chef, og Nina indser der er ugler i mosen - eller er det røde
bjørne?
Nilausen, Jesper: Den vantro terrorist
Journalisten Morten Rütz spotter i New York sin tidligere kollega
Ole Rasmussen. Men Ole døde da ved det store terrorangreb på
Jyllandsposten 20 år tidligere? Rütz er snart blandet ind i en sag
om terror, islamisme, indvandring og frihedsrettigheder
Norbye, Hasse: Den arktiske nomade
I 2001 kastes Julius ind i en spændende jagt, da nogle spor leder
ham fra Bornholm til Grønland. Spor, der vil lede frem til
sandheden om hvad der skete i en kryolitmine i Grønland under 2.
verdenskrig. Men ikke alle ønsker at sandheden skal komme frem

Olsson, Fredrik T.: Kædens sidste led
Kryptologen William Sandberg bortføres til en tophemmelig
opgave, hvor han sammen med en sprogforsker skal tyde en
række gådefulde tegn og talrækker for at forhindre en
altødelæggende pandemisk virus i at bryde ud. Men hvilken
dagsorden har bagmændene?
Samhørende: Kædens sidste led, Et vågent øje
Olsson, Fredrik T.: Et vågent øje
William Sandberg er blevet fyret fra sit arbejde som kryptolog hos
det svenske forsvar. Så lægges hele Sverige ned af et omfattende
strømnedbrud, og myndighederne retter mistanke mod den
forurettede William. Men der er langt større ting på spil
2. del af: Kædens sidste led
Ottosen, Johan: Stenens tid
Krimi. Den anti-royale journalist Kurt Østergård begynder sin ferie
under dronningens jubilæum, men en pakke fra hans afdøde
stedfar bliver starten på en sag, der også involverer kongehuset.
Strålingseksperten Søren Storm hjælper samtidig med PET i
opklaringen af mordet på en krigsforbryder
Mirrin Bank trilogien : 1 ;
Ottosen, Johan: Apokalypsens engle
Strålingseksperten Søren Storm er lige i hælene på en terrorist,
der forsøger at slå den danske kongefamilie ihjel og sprænge en
bombe midt i København. I baggrunden lurer en hemmelig
konspiration
Mirrin Bank trilogien : nummer 2 ;
Petersen, Knus A.: Kongemageren
Historisk roman. storbonden Peder Bodilsen forsøger sammen
med Hvide-slægten i starten af 1100-tallet at køre Knud Lavard i
stilling som arvtager til tronen efter kong Niels. Da Knud myrdes af
Niels' søn Magnus bryder ufred og magtintriger ud i hele landet

Præsidentkandidaten
Nøgleroman om Bill Clintons vej mod nomineringen som
præsidentkandidat for Det Demokratiske Parti i 1992. Giver et lidet
flatterende billede af kampagnen, ledelsen og præsidentparret
med mange hib til amerikansk politik og medieverdenen
Quirk, Matthew: De 500
Mike Ford får efter endt uddannelse som jurist tilbudt
drømmejobbet i et stort advokatfirma i Washington. I forsøget på
at påvirke politikere og lovgivere, må Mike ty til nogle af de
kriminelle færdigheder, han lærte som ung. Men hvor langt vil han
gå?
Rosenberg, Joel C.: Den sidste jihad
Den amerikanske præsidents bilkortege rammes af et
selvmordsfly. Samtidig er der beviser for, at Saddam Husseins
Irak har atomvåben og er parate til at bruge dem. Præsidenten og
hans stab skal afgøre, om der skal slås tilbage med samme våben
Rosenberg, Joel C.: De sidste tider
Konflikten mellem Palæstina og Israel er på sit højeste, USA
holdes i knæ af potentielle selvmordsbombere og i denne
krudttønde skal vores helte Jon og Erin forsøge at skabe fred
mellem to parter, som måske slet ikke ønsker at freden skal
komme til Mellemøsten?
Rosenberg, Joel C.: Det endelige valg
Rusland spiller med musklerne, og en konflikt, der kommer til at
inddrage hele verden, begynder. Det er nu op til Jon Bennet og
Erin McCoy, to forelskede seniorrådgivere fra Det Hvide Hus, at
komme til bunds i sagen. Samtidig begynder en gammel
dommedagsprofeti at rykke nærmere

Rosenberg, Joel C.: Dødt løb
En række atombomber eksploderer i centrale amerikanske byer,
bl.a. dræbes præsidenten og det meste af regeringen. Man gætter
på en kinesisk eller muslimsk alliance, og Erin og Jon Bennett
kaldes hjem for at hjælpe den nye præsident
Rømer, Mikael: Tom Ruslands manuskript
Et forlag modtager et sprængfarligt manuskript, der handler om
international våbenhandel. Et manuskript der vil ryste den politiske
verden. Men ikke alle har interesse i at den bog skal udgives
Sheldon, Sidney: Vredens engle
Ti dramatiske år af den unge advokat Jennifer Parkers liv i New
York, splittet mellem betingelsesløs kærlighed til en gift politiker
og afhængighed af en mafiachef
Silva, Daniel: Den engelske pige
Den israelske agent Gabriel Allon bliver involveret i en sag om en
ung kidnappet kvinde, som viser sig at være den engelske
premierministers hemmelige elskerinde. Hun skal findes inden syv
dage, ellers mister hun livet og premierministeren sin karriere
Simonsen, Knud: Stenbo
I den lille på overfladen idylliske provinsby i Østjylland foregår der
masser af intriger og magtkampe. Borgmesteren og
kommunaldirektøren styrer reelt kommunen, men der er
ændringer på vej, nye politiske kræfter træder frem
Stage, Jan: Tre dage før regnen
I København dør en kendt forfatter ved et ulykkestilfælde, og dette
dødsfald bliver indirekte årsag til, at en dansk politikommissær
sendes til Venezuela for at opspore en afhoppet sovjetisk
atomfysiker

Sørensen, Per Helge: Spin
En konsulent surfer på nettet og ender på en børnepornosite og
bliver uforvarende drevet ind i et spil om politik, medier og
børneorganisationers behov for markedsføring
Tornbakke, Christian: Det godes pris
Politisk thriller. Den kvindelige statsminister bliver afpresset med
nogle meget pikante billeder. Den fallerede journalist Jon Bremer
prøver at opklare sagen, men det får vidtrækkende politiske
konsekvenser
Tylsgaard Larsen, Jonatan: Volontøren
Thriller. Mikkel, en ung nyuddannet journalist, arbejder hos en
organisation i Honduras. Da en sag mod et stort og voldeligt
sikkerhedsfirma resulterer i mord, må Mikkel som det eneste vidne
flygte af frygt for det korrupte politi. Tør han blive i landet og
kæmpe for sin idealisme?
Valeur, Erik: Logbog fra et livsforlis
Statsministerens og justitsministerens mor forsvinder fra et
plejehjem og hele nationen leder efter hende. Der fortælles
samtidig historien om enspænderen Viggo Larssen som boede
overfor de to toppolitikere, måske der findes en sammenhæng
Vedelsby, Jakob: Skyggespor
Filminstruktøren Peter Bellman arbejder med en dokumentarfilm,
der skal afdække en hemmelig organisation, der på kynisk vis vil
bremse flygtningestrømmen til Europa ved at gøre alle kvinder
sterile under dække af en malariavaccine. Undervejs konfronteres
hovedpersonen med sin egen fortid og personlige dæmoner

Vincentz, Helle: Stjålne liv
Intens thriller om to umiddelbart forskellige temaer - magtspillet i
toppen af dansk politik og om embryoer der forsvinder fra en
fertilitetsklinik. Antropologen Sofie Munk bliver hyret af ejeren af
fertilitetsklinikken MereLiv til at opklare sagen om de befrugtede
æg, der forsvinder fra den topsikrede klinik
Samhørende: Stjålne liv, Søster min
Vincentz, Helle: Søster min
Antropologen Sofie Munk sættes til at opklare en sag om fusk
med medicinske forsøg. Men hendes efterforskning afslører værre
ting end blot fusk. Nogle vil nemlig gøre alt for at fjerne alle
forhindringer
2. del af: Stjålne liv
Wekre, Eirik: Operation Snehvide
Hege Tønnesen, ung kvindelig efterforsker i Politiets
Sikkerhedstjeneste i Oslo bliver inddraget i en sag, der truer
grundlaget for hele Norges velfærd, nemlig røveri af 2/3 af den
norske oliefond. Historien kommer omkring både digital
bankvirksomhed og international havretspolitik
Trilogien om Hege Tønnesen : 1 ;
Wekre, Eirik: Operation Isbjørn
En mor og hendes datter findes skudt og alt tyder på, at der er tale
om et familieopgør. Men Hege Tønnesen er ikke sikker - er der
tale om mord, som skal dække over noget andet?
Trilogien om Hege Tønnesen : 2 ;
Wekre, Eirik: Operation Høje Nord
Hege Tønnesen undersøger både sin brors mystiske dødsfald,
spioner i den norske top og dønninger fra en gammel sag om
hemmelige arkiver. Det hele samler sig om de internationale
topforhandlinger om retten til Nordpolens undergrund
Trilogien om Hege Tønnesen : 3 ;

Westphalen, Sven-Åge: Antropocæn : menneskets tidsalder
Et mystisk it-sammenbrud truer menneskeheden. En lille gruppe
af forskere forsøger at finde frem til sandheden, mens regeringer,
store firmaer og medierne forsøger at vaske hænder og frasige sig
ansvaret
Winckler-Carlsen, Martin: Attentatet
Andreas finder nogle dagbøger tilhørende sin tipoldemor. De
afslører, at hun var en af hovedkræfterne bag afsløringen af et
komplot imod Danmark i slutningen af 1800-tallet og attentatet
mod konseilspræsident Estrup
Winckler-Carlsen, Martin: Det Revolutionære Råd
Skoleskibet København forsvandt sporløst i 1928, men blev i
virkeligheden torpederet af en sovjetisk u-båd. Sagen har tråde til
danske politikeres ulovlige forbindelser til sovjetmagten
Samhørende: Det Revolutionære Råd, Zarens guld
Winckler-Carlsen, Martin: Zarens guld
Journalisten Maja Moberg får et tip fra en døende kvinde om, at
de guldreserver, den russiske zar Nikolaj den 2. smuglede ud
under den russiske revolution, blev udskibet fra Buenos Aires med
det senere torpederede skoleskib København
2. del af: Det Revolutionære Råd
Windfeld-Høeberg, Louise: Iscenesætteren
Den danske diplomat Christian og hans kone Caroline bliver
brikker i et spil, som skal vælte den diktatoriske præsident i
Zimbabwe. CIA står bag, og meningen er at piske en stemning i
vejret, som skal få præsidenten til at gå af og genindføre
demokratiet, men sådan går det ikke helt

Wolf, Uno: Kodenavn: Baltic
En danskfødt politimand bliver af CIA sendt til Litauen for at
hjælpe den litauiske præsident til at flygte for russerne under
frigørelsen fra Sovjetunionen, inden de kan udslette ham.
Missionen lykkes ikke, men friheden er trods alt på vej
Zander, Joakim: Svømmeren
Den svenske EU-jurist Klara Walldéen bliver opsøgt af en
ekskæreste, der bliver forfulgt og er uskyldigt anklaget for
forbindelse til terrorisme og mord. Hun beslutter sig for at hjælpe
ham og snart er de begge udsat for en menneskejagt igennem
dele af Europa
Samhørende: Svømmeren, Broderen, Vennen
Zander, Joakim: Broderen
Trendspotteren Yasmine rejser til den stockholmske
forstadsghetto for at opspore sin forsvundne bror, og kommer i
clinch med ghettoens rå hakkeorden. Imens arbejder juristen
Klara Walldéen på et forskningsprojekt i London, der viser sig at
være betændt og have forbindelser til ghettomiljøet i Sverige
2. del af: Svømmeren
Zander, Joakim: Vennen
En ung svensk mand forelsker sig i en arabisk fotograf i Beirut,
men er den udkårne i virkeligheden terrorist? I Stockholm bliver en
yngre kvindelig stjerneadvokat anklaget for at være til fare for
rigets sikkerhed. De to spor løber sammen i Bruxelles i en
dramatisk menneskejagt, som handler om terrorisme, storpolitik
og dobbeltspil
3. del af: Svømmeren

Österdahl, Martin: Bed ikke om nåde
Svenske Max Anger er tidligere kampdykker og Balkanveteran.
Han arbejder for en tænketank med fokus på Rusland, da
kæresten bliver kidnappet. Hun var på sporet af et muligt angreb
på Vesten. Anger rejser til Rusland for at finde hende
Samhørende: Bed ikke om nåde, Ti svenskere skal dø
Österdahl, Martin: Ti svenskere skal dø
Agenten Max Anger bliver rodet ind i jagten på en bestialsk
morder som myrder betydningsfulde svenskere. Imens kæmper
han og kæresten Pasjie for at hun kan blive gravid
2. del af: Bed ikke om nåde

