Ahnhem, Stefan: 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?
Krimiserien med Fabian Risk : 1 ;
Bakkeid, Heine T.: 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
Krimiserien med Thorkild Aske : 1 ;
Bjørk, Samuel: 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"
Krimiserien med Munch & Krüger : 1 ;
Bolton, Sharon: 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
Krimiserien med Florence Lovelady : 1 ;
Bryndza, Robert: Pigen i isen
En ung kvinde fra overklassen findes myrdet i London. Familien vil
helst dysse sagen ned, men politikommissær Erika Foster vil ikke
lade sig kue og går sine egne veje i opklaringsarbejdet
Krimiserien med Erika Foster : 1 ;

Carter, Chris: Krucifiks morderen
Krimi om en seriemorder, der efter en pause genoptager sin
bestialske og voldelige aktiviteter og samtidig vikler
kriminalassistent Hunter og hans makker ind i et barskt
psykologisk spil
Krimiserien med Robert Hunter : 1 ;
Cole, Daniel: Kludedukken
Seks forskellige ligdele udgør et sirligt sammensat kludedukkelig.
Kriminalassistent Wolf bliver sat på sagen, men tiden er knap, da
morderen sender en yderligere dødsliste. Seks personer er på
listen, den sjette er Wolf selv
Kludedukkeserien : 1 ;
Craven M. W.: 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
Krimiserien med Washington Poe : 1 ;
Dahl, Arne: 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
Krimiserien med Sam Berger : 1 ;
Enger, Thomas: Skindød
Krimi. 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
Krimiserien med Henning Juul : 1 ;

Faber, Kim og Janni Pedersen: 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
Krimiserien med Martin Juncker og Signe Kristiansen : 1 ;
Fjell, Jan-Erik: 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?
Krimiserien med Anton Brekke : 1 ;
Fredensborg, Eva Maria: Den tavse røver
Krimi. 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
Krimiserien med Akademiet : 1 ;
Gerritsen, Tess: Kirurgen
Krimi. En seriemorder fjerner brutalt ofrenes livmoder. Det minder
om nogle mord begået for nogle år siden, men her blev morderen
dræbt. Kriminalassistenterne Moore og Rizzoli frygter at en
copycat er på spil
Krimiserien med Rizzoli og Isles : 1 ;

Horst, Jørn lier og Thomas Enger: 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
Krimiserien med Emma Ramm og Alexander Blix : 1 ;
Jacobsen, Steffen: 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
Krimiserien med Jakob Nordsted og Tanya Nielsen : 1 ;
Jürgensen, Dennis: 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
Krimiserien med Roland Triel : 1 ;
Kepler, Lars: 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
Krimiserien med Joona Linna : 1 ;

Krefeld, Michael Katz: 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
Krimiserien med Thomas Ravnsholdt : 1 ;
MacBride, Stuart: Hilsner fra de døde
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
Krimiserien med Ash Henderson : 1 ;
Marsons, Angela: 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
Krimiserien med Kim Stone : 1 ;
Minier, Bernard: Iskold død
Den unge psykolog Diane Berg bliver ansat på en sikringsanstalt
for farlige kriminelle og involveres i en makaber mordsag sammen
med kriminalkommissær Martin Servaz fra Toulouse
Krimiserien med Martin Servaz : 1 ;

Nordbo, Mads Peder: Pigen uden hud
I Grønland finder man et mumificeret lig, der ligner en nordboviking. 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
Krimiserien med Matthew Cave og Tupaarnaq : 1 ;
Parsons, Tony: 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
Krimiserien med Max Wolfe : 1 ;
Petri, Lotte: 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
Blodengel : 1
Schepp, Emelie: 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
Krimiserien med Jana Berzelius : 1 ;
Sveen, Gard: 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?
Krimiserien med Tommy Bergmann : 1 ;

Theils, Lone: 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
Krimiserien med Nora Sand : 1 ;
Try, Kjetil: 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?
Krimiserien med Rolf Lykke : 1 ;
Wolf, Inger: Brændte sjæle
Psykiater Christian Falk bistår politiet i opklaringen af et formodet
mord, hvor der i lejligheden findes en mængde euforiserende
svampe
Krimiserien med Christian Falk : 1 ;
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
Krimiserien med Huldar og Freyja : 1 ;

