Abbott, Rachel: Drevet til mord
Evie banker en dag på hos fotografen Mark, som forelsker sig i
hende, og snart får de datteren Cleo. Men Marks første kone døde
på mystisk vis i kælderen i huset, og Evie begynder pludselig at
komme ud for alvorlige uheld i hjemmet
Adams, Michelle: Min søster
Irini blev givet væk som barn, opgivet af sine forældre. De
fravalgte hende til fordel for hendes søster. Da den søster, hun
blev vraget til fordel for og som hun er flygtet fra lige siden,
kontakter hende, er hun nødt til at konfrontere fortiden
Axat, Federico: Hukommelsestab
27-årige John Brenner vågner på gulvet i sit hus, og finder en død
kvinde ved siden af sig. Han kan ikke huske at have set kvinden
før endsige at have dræbt hende. Hvem er kvinden og hvilken
forbindelse har hun til John?
Barton, Fiona: Mistænkt
To unge piger forsvinder i Thailand og det lokale politi er ikke
indstillet på at søge efter dem. Journalist Kate Waters og
kriminalinspektør Bob Sparkes tager sagen op. For krimi og
spændingsfans
Bell, Darcey: En lille tjeneste
Bloggeren Stephanie passer veninden Emilys søn et par timer en
eftermiddag. Men Emily kommer aldrig for at hente ham - og
Stephanie begynder at tro der er sket en forbrydelse
Burke, Alafair: Bag facaden
Angela lever lykkeligt med sin perfekte mand, der også er en god
far for hendes søn. Det vil sige lige indtil den dag, hvor Jason
anklages for at have krænket sin praktikant og snart efter også for
voldtægt. Men Angela har sandelig også noget at skjule

Bussi, Michel; Tiden er en morder
En kvinde vender med mand og datter tilbage til Korsika, hvor hun
som 15-årig så sin familie styrte i døden. Et mystisk brev fra den
mor hun troede var død sætter gang i hendes ønske om at afsløre
sin families hemmeligheder i håbet om at slutte fred med sin fortid
Carrisi, Donato: Pigen i tågen
En ung pige forsvinder sporløst i en lille bjergby. En udenbys
kriminalkommisær gør brug af medierne til at løse sagen, og der
breder sig en lynch-stemning i byen, hvor alle har hemmeligheder
Christensen, Rolf: Stine og Stephanie
Stine modtager nogle mystiske beskeder og links. Linket er til en
pornofilm, hvor hun medvirker. Gør hun ikke hvad den anonyme
afsender siger, vil videoen blive delt. Først er det harmløse ting
hun skal gøre, men snart er hun spundet ind i et net af løgne
Constantine, Liv: Sidst jeg så dig
Da den stenrige Lily Michaels findes dræbt i sit hjem, er hendes
datter Kate knust af sorg. Hun kontakter sin tidligere veninde
Blaire, som skynder sig til Baltimore for at støtte sin veninde.
Kates sorg bliver dog til rædsel, da hun efter begravelsen
modtager en hårrejsende anonym besked. Til læsere af
psykologiske thrillere
Corry, Jane: Min mands hustru
Psykologisk ægteskabsthriller. Lily og Ed er nygifte, men de
skjuler begge hemmeligheder fra fortiden - og nutiden. Da de siger
ja til at babysitte naboens lille datter får det uanede konsekvenser

Dahl, Rikke: Som om vi aldrig rigtigt fandtes
Christin får et telefonopkald om et dødsfald i hendes barndomsby.
Fortiden tvinger hende tilbage, hvor hun sammen med den lokale
journalist Micki Reiss prøver at afdække, hvad der skete dengang
i ungdomsårene, hvor de var en lykkelig gruppe unge og hvor
alting smuldrede
Damhaug, Torkil: Se den anden vej
Brødrene Karol og Marek er stukket af fra Tamás-hjemmet og
stjæler noget på et marked i Budapest, som viser sig at være
værdifuldt. Derfor jages de snart af byens underverden. Samtidig
gemmer den norske medicinstuderende Marlens også på en
hemmelighed
Dionne, Karen: Den onde søster
Rachel har i 15 år isoleret sig selv på et psykiatrisk hospital, da
hun er overbevist om, at hun er skyld i sine forældres død. Men en
dag præsenteres hun for nye oplysninger. Måske var det slet ikke
hende?
Donlea, Charlie: Kvinden i mørket
Den retsmedicinske rekonstruktør Rory Moore vikles ind i en sag,
der trækker tråde tilbage til 40 år gamle uopklarede mord, hvor
den formodede gerningsmand står til at blive prøveløsladt
Dorph, Vibeke: Babyalarm
Katrine bliver mor for første gang, og alting tyder godt. Men noget
er ikke, som det skal være, og Katrines verden vakler i takt med at
troen på hende selv blive mindre og mindre
Edvardsson, Matthias: Gode naboer
Psykologisk og dyster spændingsroman, der følger en lille samling
naboer før og efter en ulykke og viser, hvordan noget ganske
uskyldigt kan gå helt galt. For spændingsfans

Ekberg, Anna: Den hemmelige kvinde
Helene har mistet hukommelsen, men hvorfor flygtede hun for tre
år siden fra sit liv i sus og dus, sin mand og sine to små børn? Er
der hemmeligheder i selv de bedste familier?
Eriksson, Caroline: Hun som våger
Forfatteren Elena bor alene og følger med i naboernes
ægteskabsdrama. Med tiden eskalerer situationen, og Elena
frygter for mandens liv. Men er det virkeligt eller en deprimeret
forfatters tankespind? For fans af domestic noir
Finn, A.J.: Kvinden i vinduet
Børnepsykologen Anna Fox lider af agorafobi og ser en dag sin
nabo blive stukket ned. Men ingen vil tro hende. Hun kan mærke
at folk omkring hende ikke taler sandt. Men hvem kan hun stole
på?
Fleet, Rebecca: Glashuset
Caroline og Francis prøver at redde ægteskabet efter en hård tid.
Nu skal de på ferie og har byttet bolig for en uge, men huset de
skal bo i er mærkeligt og har lidt for mange spor efter den
hemmelige elsker, Caroline havde for et par år siden. Spiller
elskeren hende et puds, og hvad er meningen? Og hvad skal
Caroline sige til sin mand?
Flood, Helene: Terapeuten
Sara er psykolog og Sigurd arkitekt og bor i en gammel villa i et af
Oslos bedste kvarterer. Da han bliver fundet skudt, mistænker
politiet hende. Hun føler sig overvåget, og der er vist nogen i
huset om natten. Eller er hun ved at blive vanvittig?

Flynn, Gillian: Kvinden der forsvandt
På deres femårs-bryllupsdag forsvinder Amy sporløst fra sit
lykkelige ægteskab. Nick bliver politiets hovedmistænkte, og
fundet af Amys kompromitterende dagbog belaster ham
yderligere. Men hvad er det egentlig for et djævelsk plot den ene
af ægtefællerne har udtænkt og hvorfor?
Gentry, Amy: Aldrig glemt
Hvad sker der i en familie, når en ung kvinde pludselig står på
dørtærsklen og hævder at være deres forsvundne datter Julie, der
blev bortført otte år tidligere? Eufori og glæde afløses af nagende
tvivl. Hvem er hun, Julie?
Gerhardsen, Carin: Det der ligger gemt i sneen
Flere mennesker befinder sig på samme sneglatte vej i et
skæbnesvangert øjeblik, hvor én af dem kører galt og dør. Men
intet er som det ser ud til at være. Hvad er sandheden, og hvad
skete der reelt i dødsøjeblikket?
Haynes, Elizabeth: Mørke afkroge
Psykologisk thriller. Cathy er single, men møder drømmemanden i
sit liv. Forholdet udvikler sig dog hurtigt til at blive domineret af
kontrol og besættelse. Det lykkedes hende endelig at slippe væk,
men fire år senere får hun en opringning, der ændrer det hele
Heaberlin, Julia: Kvinden i graven
Tessa er eneste overlevende blandt "De sortøjede piger", fire
teenagepiger fundet i en massegrav i 1996. Nu skal morderen
snart henrettes, men hvem planter fortsat blomster foran Tessas
vindue? Er det den rigtige morder, eller er Tessa helt forvirret?

Healey, Emma: Elizabeth er forsvundet
Elizabeth er forsvundet. Men det er kun hendes veninde Maud,
der er ved at blive dement, der tager det alvorligt. Og hende er der
ingen der tror på, da hun ikke kan huske noget. Men fortiden
rumsterer og den husker hun meget detaljeret. Også det mysterie
som alle andre tilsyneladende har glemt
Hejgaard, Janne: Ana elsker
Da Ana møder Carl, tror hun at hun har mødt manden i sit liv. Men
hurtigt tager forholdet og Anas liv en drejning, og Ana står lige
pludselig midt i et parforhold fyldt med manipulation og løgne
Hendricks, Greer: En anonym pige
Jessica tror, hun bare deltager i et uskyldigt sociologisk
eksperiment, men i virkeligheden er hun udsat for grov
manipulation af den, hun troede, hun kunne stole mest på hendes psykolog
Holmfjord, Lisa: Døden er kun et øjeblik
Psykologisk thriller om en kvinde, der forsøger at slippe ud af sit
forhold med en voldelig og manipulerende mand
Hoover, Colleen: Mørkt bedrag
Lowen skal skrive en serie færdig for en kvindelig succesforfatter,
der er invalid efter en ulykke. Lowen bor i forfatterens hus, der er
ramt af sorg efter flere familietragedier, og hun forelsker sig
lidenskabeligt i hendes mand. Men hvad er det egentlig, der
foregår i det hus?
Jackson, Stina: Ødemark
Liv hader sin dominerende gamle far, men bliver alligevel boende
hjemme, selv om hun er voksen og har en teenagesøn. En nat
bliver han skudt, men hvorfor og hvad skal Liv nu stille op? For
læsere i krydsfeltet mellem fortættede familieromaner og
psykologiske spændingsromaner

Jewell, Lisa: Og så var hun væk
Ellie Mack forsvinder sporløst i London som 15-årig. Ti år senere
bliver hendes knoglerester fundet, og hendes mor Laurel forelsker
sig overrumplende i den karismatiske Floyd. Han har en datter på
ni, som minder påfaldende om Ellie som lille, og Laurel begynder
at få bange anelser
Johansson, Line Sølvhøj: Når solen igen står op
Julie er en ung, usikker pige, der arbejder som barista og kæmper
med et meget lavt selvværd. En dag møder hun den charmerende
Luc. De indleder et forhold, hvor intet viser sig at være, som Julie
tror
Kelly, Erin: Han sagde, hun sagde
Laura og Kit er gået under jorden efter nogle dramatiske
begivenheder ved en solformørkelse for mange år siden. Nu
indhenter fortiden dem, men er fjenden ude i verden eller bag
hjemmets fire vægge?
Kendal, Claire: Bogen om dig
Clarissa Bourne fortryder bitterligt, at hun havde en
engangsaffære med kollegaen Rafe. Han er blevet sygeligt besat
af hende, og stalker hende. Clarissa forsøger at tackle sin
situation. Men hvor besat er Rafe egentlig, og hvor langt vil han
gå?
Kepnes, Caroline: Du
Hvor godt kender du egentlig den, du elsker? Joe kender måske
Beck mindre, end han tror - og omvendt. En isnende thriller om
begær og fortabelse

Knight, Renée: Sekretæren
Christine er sekretær for Mina Appelton, som ikke kun er ejer af
en forretningskæde, men også en kendt tv-personlighed - en
fortrolig post som Christine har nydt. Men netop loyaliteten og
fortroligheden kommer til at koste hende dyrt
Knoll, Jessica: Verdens heldigste kvinde
Ani FaNelli har brugt halvdelen af sit liv på at opbygge det
perfekte liv med karriere, image og brylluppet med den perfekte
mand lige om hjørnet. Men bag facaden lurer en hemmelighed,
som truer drømmen
Kubica, Mary: Stille nu
Quinns roommate forsvinder og efterlader sig gådefulde spor i
Chicago-lejligheden. Mens Quinn leder, dukker en fremmed ung
kvinde op i en sæsonlukket badeby. Den unge Alex fascineres af
hende, men hvem er hun og hvorfor er hun kommet?
Lane, Harriet: Den anden
Nina ser Emma på gaden og mindes. Hun kontakter hende og et
venskab opstår, men Nina vil meget andet end at være veninder
Lapena, Shari: Naboparret
Anne og Marco er til en lidt våd middag hos naboparret, mens
deres seks måneder gamle datter er alene hjemme. De skiftes til
at tjekke hende, men da middagen slutter, er hun væk, og der er
ingen spor. Mistanken falder på forældrene, men hvad er der
sket?
Lupton, Rosamund: Tre timer
En engelsk skole bliver holdt i skak af to bevæbnede mænd, der
vil skyde alle om tre timer. Elever og lærere forsøger at skjule sig
og passe på hinanden, mens tiden går og presset stiger

Mackintosh, Clare: Lad mig dø
Begge Annas forældre begik selvmord med 7 måneders
mellemrum. Nu er der gået 1 år og Anna er i mellemtiden selv
blevet mor. Men på årsdagen for moderens selvmord, får Anna
pludselig et anonymt brev som antyder, at de ikke begik selvmord.
Nu må Anna opklare hvad der skete
Michaelides, Alex: Den tavse patient
Alicia Berenson er på psykiatrisk hospital efter at have dræbt sin
mand og hun nægter at tale. Psykoterapeuten Theo er opsat på at
få hende til at tale, men han bliver opslugt af sine egne dæmoner.
Hvad er sandheden?
Moriarty, Liane: Min mands hemmelighed
Rachels, Cecilias og Tess' liv væves sammen, da et brev fra
fortiden dukker op på Cecilias loft. Brevet indeholder en
hemmelighed, der forandrer dem alle og efterlader dem hudløse
og famlende, men også klogere og med større forståelse for
hinanden
Okking, Britt T.: Ildfugl
Krigsveteranen Jan sidder i forvaring, for at have overfaldet sin
kæreste, Julie, fire år tidligere. Nu er Julie kæreste med Jans
tidligere psykiater fra traumeafdelingen, Marcus. Men Jan
kontakter pludselig Julie og hævder, at han aldrig overfaldt hende
og at han ved hvem overfaldsmanden er
Ohlsson, Kristina: Syge sjæle
Anna og David flytter ind i en gammel præstegård, samtidigt
vender Lukas tilbage til byen. Lukas er den eneste overlevende
efter at tre mennesker blev bortført og mishandlet. Lukas kan intet
huske og det piner ham dag og nat, at han ikke kan udpege
gerningsmanden

Paris, B. A.: Bag lukkede døre
Nygifte Jack og Grace er det perfekte, misundelsesværdige par,
som elsker hinanden og tilsyneladende har alt, hvad man kan
ønske sig. Men hvorfor kan man aldrig komme til at møde Grace
alene - og er Jack ikke lige lovlig kontrollerende?
Parks, Adele: Hun var velkommen
Mel modtager en uventet mail fra en veninde hun ikke har haft
kontakt med i 17 år. Veninden Abi skal skilles, og flytter hjem til
Mel for en kort periode. Men gamle hemmeligheder lurer under
overfladen og det korte besøg trækker ud
Russell, Kate Elizabeth: Min mørke Vanessa
Vanessa begynder på kostskole og forelsker sig i sin
litteraturlærer. De får et seksuelt forhold, der besætter Vanessa og
præger hendes liv voldsomt - også som voksen
Slimani, Leïla: Adèle
Journalisten Adéle lever det perfekte liv. Gift med lægen Richard,
har en lille søn og en fantastisk pariserlejlighed. Men bag facaden
ser det anderledes ud, for Adéle plages af kedsomhed og
sexafhængighed
Snoekstra, Anna: Dukkesamleren
Rose arbejder på en bar sammen med sin veninde Mia. I den
søvnige lille by sker der normalt aldrig noget, men en mystisk
mand dukker op, og byens småpiger ser ud til at være i fare. Da
det sker for Roses lillesøster Laura, griber hun chancen for at få
opfyldt sin drøm om at blive journalist
Steadman, Catherine: Noget i vandet
Et ungt par på bryllupsrejse, tager ud for at dykke. Da de finder en
taske med bl.a. penge og diamanter, øjner de en chance for at
starte på en frisk, stifte familie og aldrig bekymre sig om penge
igen. Det bliver startskuddet til moralske dilemmaer og frygt

Taylor, C. L.: Løgnen
Emma mistede for fem år siden 2 veninder under frygtelige
omstændigheder på ferie i Nepal. Nu gemmer hun sig fra fortiden,
men den er i gang med at indhente hende
Tremayne, S. K.: Faldet
Da Angus og Sarah mister deres ene tvillingedatter i en ulykke,
flytter de til en isoleret ø ud for den skotske kyst. Her sniger tvivlen
sig langsomt ind på Sarah - for hvad skete der den dag ulykken
fandt sted og hvem af tvillingerne var det egentlig der døde?
Ware, Ruth: I en mørk, mørk skov
Dybt inde i skoven mødes en kreds af veninder til en polterabend,
men ikke alle er lige gode venner med bruden. Snart spiller
fortidens synder en stor rolle, og da Nora vågner op på hospitalet,
kan hun ikke huske, hvem der er død
Watson, S. J.: Før jeg lukker øjnene
Christine har angiveligt som følge af et trafikuheld haft
hukommelsestab i en snes år. En læge opfordrer hende til at
skrive dagbog for at binde dagene sammen, og langsomt
erkender hun, at intet er, som det giver sig ud for

