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Cox, Helen: Dødbringende besked 
Zara 2020, 390 sider 
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 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Davidsen, Leif:  Forræderens børn 
Lindhardt og Ringhof 2020, 340 sider.  2. del af Djævelen i hullet 
Gensyn med søskendeparret Tor og Laila, der på grund af et giftmord igen kommer i kontakt med 
den russiske efterretningstjeneste 
 
______________________________________________________________________________ 
 
De la Motte, Anders:  Forårsoffer 
Modtryk 2021, 484 sider 
Krimi om et rituallignende mord på en ung pige i nærheden af et gammelt slot i Skåne. En del år 
efter kommer der fornyet interesse i sagen, da der gøres et nyt fund. For krimilæsere 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Engell, Sarah:  Den kinesiske tvilling 
Lindhardt og Ringhof 2021, 292 sider 
Eva er i sorg efter et ufatteligt tab. Hendes mand Steen ligger lammet i dobbeltsengen ude af 
stand til at bevæge sig. Da et lig og dernæst en lille pige forsvinder fra deres by, begynder Eva at 
grave i Steens fortid. Måske kender hun ikke sin mand helt så godt, som hun troede. Nervepirrende 
roman for alle spændingslæsere 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Faber, Kim & Janni  Pedersen:  Satans sommer: 
Politiken 2020, 413 sider.  Krimiserie med Martin Juncker og Signe Kristiansen ; 2 
Krimi. Et halvt år er gået siden det blodige terrorangreb i København. Da Martin Junckers kone 
modtager et anonymt tip om, at terrorangrebet kunne være undgået, afviser han alt kendskab  
til sagen. Hun allierer sig istedet med Junckers gamle partner Signe, og sammen dykker de ned i 
den vanskelige sag, hvor nogen vil begå mord for at skjule sandheden 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Gazan, Sissel-Jo:  Hvide blomster 
Politiken 2020, 506 sider 
I takt med at teenageren Jenny vokser op og mister barndommens uskyldighed, må hun lære,  
at man ikke altid kan stole på de voksne, og at svigt og løgne findes side om side med kærlighed 
og sandhed. Kan man lide velskrevne, men grumme fortællinger om svigt og hævn, så vil denne 
roman være et spændende bekendtskab 
 

______________________________________________________________________________ 



Griffiths, Elly: Stemmer fra graven 
Gad 2020, 351 sider 
Ny bog i krimiserien om den engelske arkæolog Ruth Galloway med de kriminaltekniske evner. 
Hun løser denne gang en sag om en nedskudt pilot fra 2. verdenskrig. For læserne af klassiske  
engelske krimier, der ikke er blodige 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Grue, Anna: Mysteriet i Genbrugsen 
Lindhardt og Ringhof 2020,  304 sider 
Krimi. 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 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Herron, Mick:  Døde løver 
Olga 2020, 375 sider 
En tidligere spion findes død i en bus. Mord eller tilfældigt? Jackson Lamb og Lambs hold af agen-
ter, Slagtehestene, begynder at grave i sagen. En sag der har sit udspring tilbage i den kolde krig 
og kan få katastrofale konsekvenser i nutidens England 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Higashino, Keigo:   I ond tro 
Modtryk 2020, 234 sider 
Da bestsellerforfatteren Hidaka findes myrdet i sit hjem, fatter kriminalassistent Kaga hurtigt  
mistanke til Hidakas ven Osamu Nonoguchi. En person som Kaga husker, fra da de begge var l 
ærere på samme skole. Avanceret puslespilskrimi for krimikendere 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Holmfjord, Lisa.:  Døden er kun et øjeblik 
Gyldendal 2020, 351 sider 
Psykologisk thriller om en kvinde, der forsøger at slippe ud af sit forhold med en voldelig og  
manipulerende mand 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



Hunter, Cara:  Familiens synder 
Gad 2020, 1. udgave; 354 sider. En Adam Fawley-krimi 1. bind 
 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 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Hunter, Cara:  Skjult 
Gad 2020, 1. udgave; 419 sider. En Adam Fawley-krimi  2 bind 
En ung kvinde og hendes lille barn bliver fundet indespærret og forkomne i kælderen i et hus i  
Oxford. Ingen har savnet dem, så politiet kommer på noget af en opgave. For læsere af krimier  
og domestic noir 
  
______________________________________________________________________________ 
 
Jackson, Stina:  Ødemark 
Lindhardt og Ringhof 2020,  367 sider 
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 læse-
re i krydsfeltet mellem fortættede familieromaner og psykologiske spændingsromaner 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Kirk, Anne Mette: Låst 
People'sPress 2021,  347 sider 
24-årige Clara findes bevidstløs på toilettet på en natklub midt i København. Politimanden Marc 
sætter sig for at efterforske sagen, og alle i Claras liv synes at gemme på dystre hemmeligheder 
- ikke mindst hende selv. Ublodig spændingsroman til unge og novice-krimilæsere 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Krefeld, Michael Katz:  Nattens udyr 
Lindhardt og Ringhof 2020, 359 sider 
Uovertruffen krimi om den hårdtslående politikommissær Cecilie Mars, som skal opklare en  
række bestialske kvindemord. For læsere af kriminalromaner 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Lund Madsen, Jenny:  Tredive dages mørke 
Grønningen 1 2020, 332 sider 
Den snobbede og drikfældige forfatter Hannah får sin sag for, da hun ud-
fordres til at skrive en  
krimi på 30 dage. Hun rejser til en lille by på Island for at få inspiration, og den får hun til fulde,  
da man finder et lig på stranden 
 
___________________________________________________________________________ 
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Munksgaard, Torben:  Digterens død 
Modtryk 2020, 441 sider 
Simons bedste ven, digteren Pelle, har begået selvmord. Året efter kan Simon stadig ikke få 
det til at stemme, så han starter sin egen undersøgelse af hændelsen. For læsere af tænk-
somme romaner tilsat lidt spænding 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Nesser, Håkan:  Den sørgmodige buschauffør fra Alster 
Modtryk 2020, 327 sider.  Barbarotti-serien 6. bind 
Makkerparret Backman/Barbarotti, der begge er politikommissærer og deler dobbeltseng, 
kommer på en noget speciel sag med en buschauffør, der modtager mystiske trusler. For alle 
krimilæsere 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Riverton, Stein,:  Jernvognen 
Escho 2020, 215 sider 
En smuk sommerdag findes en mand myrdet på en lille norsk ø. Mordet har umiddelbart en  
forbindelse til en gammel fortælling om en mystisk jernvogn, hvis raslende kæder varsler om 
snarlige dødsfald. For et klassisk interesseret krimipublikum 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Staun, Susanne: Kønslig omgang 
Gyldendal 2020,  306 sider. Fanny Fiske (6) 
Den mandeglade adfærdspsykolog dr. Fanny Fiske profilerer en gerningsmand som trans-
kønnet, hvilket skaber oprør i befolkningen og i LGBT-kredse. Samtidig skal hun i retten, ankla-
get for at have voldtaget fem studerende, dengang hun var lektor 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Theils, Lone: De usynlige 
Lindhardt og Ringhof 2021, 293 sider. Krimiserie med Nora Sand ; 5 
Nora Sands ferie i Danmark udvikler sig til et sandt traume, da hun ser et menneske blive slået 
ihjel. Hun kaster sig selv ind i efterforskningen af drabet, som viser sig, at have dybe forbindel-
ser til en gruppe af Storbritanniens mest indflydelsesrige, magtfulde og fordækte mennesker. 
Noras ihærdige og dybdegående undersøgelse af denne elites skyggesider, vækker opsigt 
hos dem, og snart vil de sætte en stopper for hendes afslørende efterforskning.  
  
___________________________________________________________________________ 
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