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Kvinden i buret af Jussi Adler-Olsen       

Politiken, 2007. - 378 sider (Afdeling Q) 

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. 

 

Fasandræberne af Jussi Adler-Olsen       

Politiken, 2013. - 398 sider (Afdeling Q) 

Ad mærkelige veje lander en gammel, tilsyneladende afsluttet mordsag hos vicekriminalkommissær 

Carl Mørck i Afdeling Q, og da han kigger nærmere på den, begynder skeletterne at vælte ud af 

skabene hos en umage flok gamle kostskolekammerater. 

 

Flaskepost fra P af Jussi Adler-Olsen     

Politiken, 2016, 485 sider (Afdeling Q) 

En femten år gammel flaskepost med et fortvivlet råb om hjælp lander hos Afdeling Q, og snart er Carl 

Mørck dybt begravet i en syg sag om en psykopatisk morder, religiøs fanatisme og værgeløse børn. 

 

Journal 64 af Jussi Adler-Olsen      

Politiken, 2010. - 461 sider 

Carl Mørck, leder af politiets afdeling Q, får hænderne fulde, da han efterforsker en sag om fem 

menneskers forsvinden i 1987. Sagen fører tilbage til kvindeanstalten på Sprogø, der virkede fra 1923-

1961 og datidens racehygiejne og pludselig bliver Carl Mørck og hans kolleger udsat for mordforsøg, da 

sagen antager politiske dimensioner. 

  

Da Vinci mysteriet af Dan Brown         

Hr. Ferdinand, 2004. - 456 sider 

Harvardprofessor Robert Langdon og den talentfulde kryptolog Sophie Neveu skal hjælpe politiet med 

at opklare det brutale mord på Jacques Saumière. Sporene peger mod et hemmeligt selskab, som 

gennem århundreder har gemt et meget vigtigt religiøst relikvie. Det haster med opklaringen, da også 

Opus Dei har interesseret sig for historien. 

 

Engle og dæmoner af Dan Brown      

Hr. Ferdinand, 2016, 551 sider 

For at afværge en trussel om udslettelse af Vatikanet skal Robert Langdon tyde en række skjulte tegn i 

Rom for at finde skjulestedet for det hemmelige broderskab, Illuminati. 

 

Inferno af Dan Brown              

Hr. Ferdinand, 2013. - 494 sider 

Robert Langdon vågner op med hukommelsestab på et hospital i Firenze. Snart må han med hjælp fra 

den unge, smukke og snarrådige læge Sienna Brooks tage flugten med en lejemorder i hælene, mens 

Langdon må optrevle en række gåder baseret på Dantes digt Inferno for at redde menneskeheden fra 

en gal videnskabsmands planer. 

 

Limousineadvokaten af Michael Connelly        

Klim, 2009. -411 sider 

Den kyniske forsvarsadvokat Michael Haller begår en fatal fejl under forsvaret af en mord- og 

voldtægtssigtet ejendomsmægler. 

 

Blodspor af Michael Connelly       

Forum, 1999. - 389 sider 

Terry McCaleb er tidligere FBI-agent og rekonvalescent efter en hjertetransplantation. Donoren blev 

myrdet, og hendes søster beder ham finde den skyldige, så på egen hånd og uden opbakning fra 

politiet kaster han sig ud i opklaringen. 

 

Sorte Dahlia af James Ellroy       

Lindhardt og Ringhof, 1998, 446 sider 

Et bestialsk sex-mord på en halvprostitueret barpige med filmstjernedrømme fører Buck og Lee fra Los 

Angeles' politi ud på en dramatisk jagt gennem efterkrigstidens korrupte og voldelige miljøer. 

 



Zulu af Caryl Férey        

Labyrint, 2010, 473 sider 

Cape Town, 2010. En hvid kvinde findes myrdet og skamferet, og de tre politimænd, en zulu og to 

afrikaanere, indblandes i et inferno af kriminalitet, bandeopgør, fattigdoms- og raceproblemer, der 

fører tilbage til apartheidtiden. 

 

Kvinden der forsvandt af Gillian Flynn      

Gad, 2013, 492 sider 

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? 

 

Skarpe genstande af Gillian Flynn       

Jentas, 2006. - 309 sider 

Psykologisk thriller om cutting, at skære i sig selv. Journalisten Camille bor i Chicago, men sendes til 

den lille by Missouri for at dække et mord på en lille pige. Det er hendes hjemby, og hendes mor og 

stedfar bor der stadig. Det er dog sjældent Camille sætter sine ben i byen. Hvorfor finder vi ud af 

undervejs. 

 

Brighton Rock af Graham Greene      

Sohn, 2010, 316 sider 

Skildring af en ung bandefører i den engelske badeby Brightons fattigkvarter. Han er morder og sadist, 

men samtidig er han også troende katolik og har gennemskuet verdens ondskab. 

 

Klienten af John Grisham        

Vinten, 1994. - 382 sider 

Da den 11-årige Mark ved et tilfælde bliver bekendt med sandheden om et politisk mord kommer han 

og hans familie i klemme mellem mafiaen og FBI. 

 

Juryen af John Grisham       

Vinten, 1996, 361 sider 

Enken efter en cigaretarbejder, der døde af lungekræft, sagsøger tobaksfirmaet. Juryen til retssagen 

udvælges, men nu drejer det sig om profit og markedsandele, og tobaksfirmaet er ude med bestikkelse 

til jury-medlemmerne. 

 

På knivens æg af Anne Chaplin Hansen         

Lindhardt og Ringhof, 2017, 306 sider  

En kvinde vågner op i Frankrig ved en motorvej, med hukommelsestab og en masse penge. Hun går 

på jagt efter sin identitet og ender som dansker i København og med et bankrøveri i bagagen ... 

 

Fædrelandet af Robert Harris      

Lindhardt og Ringhof, 1992, 331 sider  

I Berlin 1964 skal Adolf Hitler til at fejre sin 75-års fødselsdag en snes år efter at Det 3. Rige sejrede i 

2. verdenskrig. Under efterforskningen af et mord får en berlinsk politimand et indgående kendskab til 

nazistatens sorte sjæl. 

 

Skyggen af Robert Harris      

Lindhardt og Ringhof, 2008, 323 sider 

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. 

 

Kvinden i toget af Paula Hawkins     

Gyldendal, 2015, 390 sider 

Hver morgen sidder Rachel på toget og fantaserer om parret i et helt specielt hus langs banen og deres 

perfekte liv. En morgen ser hun noget, der chokerer hende, og da kvinden kort efter efterlyses, føler 

Rachel, at hun må gøre noget. 

 
  



Flygtningen af Olav Hergel        

Lindhardt og Ringhof, 2006. - 393 sider 

I Irak bliver en kvindelig journalist kidnappet af lokale terrorister, truet på livet, og skamferet for åben 

skærm. Hun flygter, med hjælp fra en af terroristerne. Da han selv må flygte, og ender i Danmark, 

bryder helvedet løs. Myndighederne vil have ham i fængsel, men den kvindelige journalist føler sig 

forpligtet til at hjælpe ham. 

 

Tom Ripleys talent af Patricia Highsmith  

Rosenkilde, 2010. - 329 sider  

Den psykopatisk-begavede Tom Ripley bliver af en amerikansk rigmand bedt om at overtale dennes 

søn til at vende hjem fra sin bohemetilværelse i Italien. Men Tom får smag for det søde liv og med 

mord på dagsordenen skaffer han sig adgang til et liv i luksus. 

 

Spindleren af Thierry Jonquet       

Labyrint, 2011. - 165 sider 

Den parisiske læge Richard Lafargue holder den skønne Eve frivilligt indespærret i sin pragtvilla, 

samtidig med at han fra tid til anden prostituerer hende. Hvad er det for et uhyggeligt spil, de har 

kørende? 

 

Hypnotisøren af Lars Kepler     

Gyldendal, 2010. - 584 sider 

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. 

 

Kongekabale af Niels Krause-Kjær        

Gyldendal, 2007. - 209 sider 

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. 

 

Cash af Jens Lapidus        

Modtryk, 2008. - 487 sider 

3 personers veje krydses i den stockholmske underverden omkring kokainhandel styret af den 

jugoslaviske mafia. 

 

Mænd der hader kvinder af Stieg Larsson           

Modtryk, 2005. - 523 sider (Millennium) 

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. 

 

Pigen der legede med ilden af Stieg Larsson              

Modtryk, 2006. - 605 sider (Millennium) 

Krimi, hvor Lisbeth Salander sammen med journalisten Mikael Blomkvist kommer på sporet af 

bagmændene til trafficking, men undervejs anklages for mord. 

 

Luftkastellet der blev sprængt af Stieg Larsson       

Modtryk, 2007. - 671 sider (Millennium) 

Lisbeth Salander ligger på hospitalet efter at have overlevet et skud i hovedet, men hendes makker 

Mikael Blomkvist fortsætter opklaringen af hendes sag. 

 

En anden tid af Søren Lassen        

Cicero, 2001. - 235 sider 

Da Kent Persson 30 år efter faderens død får adgang til hans bankboks, finder han en mindre formue, 

og et spor der fører tilbage til Thulebasen under den kolde krig. 

 

Natportieren af John Le Carré        

Rosinante, 2016. - 539 sider 

En tidligere elitesoldat rekrutteres fra sit job som hotelportier til at skaffe oplysninger om en stenrig 

forretningsmand, der mistænkes for våben- og narkotikahandel. Dermed starter et gigantisk 

dobbeltspil, hvor kærlighed spiller en afgørende rolle. 



 

Marionetten af John Le Carré       

Forum, 2008. - 413 sider 

Da unge Issa, der muligvis er tjetjensk muslim, ankommer til Hamburg, sættes efterretningsvæsenet i 

terrorberedskab. 

 

Den standhaftige gartner af John Le Carré       

Forum, 2001. - 492 sider 

Justin - diplomat i Kenya - indleder sin egen undersøgelse, da hans kone myrdes. Han føres fra mange 

lande og korrupte foretagender til en uhyrlig afsløring af medicingiganter og vestlige 

svindelforetagender i Afrika. 

 

Dame konge es spion af John Le Carré            

Rosinante, 2011. - 321 sider 

Agenten Smiley bliver sat på en hemmelig opgave; han skal finde frem til en lækage i det britiske 

efterretningsvæsen, som længe har undergravet organisationen. 

 

Dimas drøm af John Le Carré       

Forum, 2010. - 441 sider 

Et ungt engelsk pars møde med en russisk storforbryder i Caribien, som ønsker at sælge oplysninger til 

en lettere anløben britisk efterretningstjeneste får uoverskuelige konsekvenser for de involverede. 

 

Iscenesat af John Le Carré        

Gyldendals Bogklub, 1984. - 436 sider 

Agentroman om konflikten mellem jøder og palæstinensere, hvor skuespillerinden Charlie plantes bag 

fjendens linier. 

 

Lev om natten af Dennis Lehane          

Klim, 2013. - 413 sider 

Joe Coughlin starter i det små som gangster i 1920'ernes Boston og flytter efterhånden sine 

blomstrende forretninger til Florida og Cuba, alt imens han forsøger at gøre det rigtige for sin familie. 

Samhørende: Den givne dag; Lev om natten 

 

Under bordet af Dennis Lehane        

Klim, 2014. - 229 sider 

Den ensomme bartender Bob kommer i problemer, da hans arbejdsplads bliver røvet. Den er nemlig 

ejet af tjetjenske gangstere, der vil have deres penge tilbage. Fundet af en halvdød hundehvalp i en 

affaldscontainer bringer dog Bob ud af sin ensomhed og får ham ud af sin skal. 

 

Gone, baby, gone af Dennis Lehane        

Politiken, 2008. - 461 sider 

Krimi fra Boston, hvor politiet står uden spor efter en forsvundet 4-årig pige. Hendes onkel og tante 

hyrer derfor detektivparret Patrick Kenzie og Angela Gennaro. 

 

Mystic River af Dennis Lehane       

Lindhardt og Ringhof, 2002. - 464 sider 

Tre elleveårige drenges venskab går i stykker efter den ene bliver bortført og misbrugt. 25 år senere 

mødes de igen. Den enes datter er myrdet, den anden er som betjent sat på sagen og den tredje er 

mistænkt. 

 

Shutter Island af Dennis Lehane        

Lindhardt og Ringhof, 2004. - 308 sider 

Da to politifolk bliver sendt til den isolerede ø Shutter Island, hvor der findes et hospital for kriminelle 

sindssyge, for at finde en undsluppen fange, sætter det gang i mange forviklinger. 

 

Stenhuggeren af Camilla Läckberg       

People's Press, 2019. - 437 sider 

I havet ved Fjällbacka finder man liget af en lille pige. De blå mærker på halsen tyder på mord, så 

politimanden Patrik Hedström og forfatteren Erica Falck indgår endnu en gang samarbejde for at finde 

frem til morderen. 

 

 

 



Ulykkesfuglen af Camilla Läckberg        

People's Press, 2008. - 350 sider 

Patrik Hedström fra Tanumshede politistation i Fjällbacka får sit livs udfordring, da han efterforsker en 

bilulykke, som viser sig at være mord. Der er sket flere lignende ulykker andre steder i Sverige, men 

har det nyeste mord noget at gøre med en omdiskuteret docu-soap "Fucking Tanum"? 

 

Tyskerungen af Camilla Läckberg              

People's Press, 2009. - 498 sider 

Patrik Hedström har barselsorlov fra sit politiarbejde, men involveres privat i en mystisk sag, da hans 

kone finder en nazimedalje og nogle gamle dagbøger blandt sin mors efterladenskaber. Dette fund 

sætter gang i et hændelsesforløb, som fører til mord i Fjällbacka. 

 

Damernes Detektivbureau Nr. 1 af Alexander McCall Smith        

Ries, 2003. - 270 sider 

Precious Ramotswe ejer et detektivbureau i Gaborone i Botswana, og med hjælp fra beundreren Mr. 

Matekoni og sekretæren Mma. Makutsi opklarer hun sagerne med praktisk livsklogskab og håndfast 

menneskekærlighed. 

 

Ikke et land for gamle mænd af Cormac McCarthy        

Gyldendal, 2006. - 249 sider 

På en jagttur i det sydlige Texas finder Llewelyn Moss et par biler, fyldt med døde mænd, og en taske 

fyldt med kontanter. Den tidligere Vietnam-veteran, beslutter sig for at beholde pengene, men det 

skulle han måske ikke have gjort. Snart har han gangsterne og politiet i hælene, og en blodig jagt går i 

gang. 

 

Nobels testamente af Liza Marklund         

Fremad, 2006. - 507 sider 

En morder i selskabstøj bryder ind i Nobelfesten i Stockholms Stadshus og skyder komiteens formand 

gennem hjertet. Annika Bengtzon drages ufrivilligt ind i dramaet som vidne. Det vender op og ned på 

hele hendes tilværelse. 

 

Nattog til Lissabon af Pascal Mercier       

Tiderne Skifter, 2008. - 478 sider 

En mand bryder op fra sit velordnede liv i Bern og tager toget til Lissabon for at lede efter alt om 

forfatteren de Prado, hvis bog han har fundet i et antikvariat, og som han er blevet fuldstændigt 

bjergtaget af. 

 

99.4 Moos, Jørn 

Blekingegadebetjenten          

People's Press, 2007. - 199 sider 

Tidligere kriminalinspektør og leder af røveriafdelingens efterforskningshold Jørn Moos' (f. 1940) 

personlige beretning om den nervepirrende opklaring af Blekingegadebandens forbrydelser samt om 

sin tid i politiet før og efter Blekingegadesagen. 

Samhørende: Blekingegadebetjenten; Politiets hemmeligheder 

 

Snemanden af Jo Nesbø        

Modtryk, 2016. - 459 sider 

Vicekommissær Harry Hole får et anonymt brev om, at en seriemorder er på spil. En række mord og 

forsvindinger får overbevist politiet om, at en seriemorder ganske rigtigt er i gang, og Harry Hole går i 

gang med at løse den komplicerede sag. 

 

Headhunterne af Jo Nesbø       

Modtryk, 2008. - 300 sider 

Roger Brown er headhunter og bevæger sig som en fisk i vandet i jetsetmiljøet. Men det er dyrt, også 

fordi hans smukke kone har et galleri. Hans ekstrajob som kunsttyv går fint, indtil den fhv. 

commandosoldat Clas Greve dukker op. 

 

Godfather af Mario Puzo                  

Lindhardt og Ringhof, 2001. - 348 sider 

Roman fra New York om et gangsterimperiums udvikling gennem 20 år. 

 

 

 



Amerikansk pastorale af Philip Roth  

Gyldendal, 1999. - 386 sider  

Smuk og velbjerget er den jødisk-amerikanske Seymour lige efter krigen godt på vej til at opfylde den 

amerikanske drøm. Men hans typiske og naive optimisme får sprækker under Vietnamkrigen og 

smuldrer totalt, da hans datter bliver revolutionær terrorist. 

 

Afsporet af James Siegel         

Cicero, 2004. - 261 sider 

Da den ordinære reklamebureaudirektør Charles med 18 års lykkeligt ægteskab bag sig en dag 

kommer for sent til sit daglige tog til byen møder han den charmerende, og gifte, Lucinda, og falder for 

hende med et brag. Efter et stykke tid udvikler forholdet sig dog til et uhyggeligt, brutalt mareridt, 

hvor Charles, uden at kunne dele det med sin hustru eller gå til politiet, må klare paragrafferne selv for 

ikke at blive afsporet. 

 

De smukke vilde af Don Winslow       

Klim, 2012. - 309 sider 

Chon og Ben driver et firma, som sælger den bedste pot i det sydlige Californien. Alt går godt indtil 

den dag, de får besked om at en mexicansk narkogruppe vil overtage deres forretning. 

 

 

Titler der kun haves som enten bog og film 

 

Tony og Susan af Austin Wright (film med titlen ”Nocturnal animals – natdyr”) 

 

Afskum af Irvine Welsh (film med titlen ”Filth”) 

 

Den usynlige af Mats Wahl (film med titlen ”The invisible”) 

 

The Hate U Give af Angie Thomas (film med titlen ”The Hate U Give”) 

 

Min indre morder af Jim Thompson (film med titlen ”The Killer Inside Me”) 

 

Barn nr. 44 af Tom Rob Smith (film med titlen ”Child 44”) 

 

Vuggesang af Leila Slimani (film med titlen ”Chancon douce”) 

 

Den usynlige vogter af Dolores Rendondo (film med titlen ”El guardián invisible”) 

 

Deja-død af Kathy Reichs (inspiration til tv-serien ”Bones”) 

 

Galveston af Nic Pizzolatto (film med titlen ”Galveston”) 

 

Hævn: en kærlighedshistorie af Joyce Carol Oates (film med titlen ”Vengeance: A Love Story”) 

 

Dræb dine venner af John Niven (film med titlen ”Kill your friends”) 

 

Din nabos søn af Dror Mishani (film med titlen ”Fleuve noir”) 

 

Manden uden navn af Robert Ludlum (film med titlen ”The Bourne Identity”) 

 

Dexters dunkle drømme af Jeffrey P. Lindsay (inspiration til tv-serien ”Dexter” 

 

Moderløse Brooklyn af Jonathan Lethem (film med tilten ”Motherless Brooklyn”) 

 

Det der ikke slår os ihjel af David Lagerkrantz (film med titlen ”The Girl in the Spider’s Web”) 

 

True crime af Andrew Klavan   22443232 (film med titlen ”True Crime”) 

 

Geralds farlige leg af Stephen King (film med titlen ”Gerald’s Game”) 

 

Du af Caroline Kepnes (tv-serie med titlen ”You”) 

 

Den gode tysker af Joseph Kanon (film med titlen ”The Good German”) 



 

Vi har altid boet på slottet af Shirley Jackson (film med titlen ”We Have Always Lived in the Castle”) 

 

Tom Ripleys talent af Patricia Highsmith (film med titlen ”The Talented Mr. Ripley”) 

 

Manhattan nocturne af Colin Harrison (film med titlen ”Manhattan Nocturne”) 

 

Togkapring af John Godey (film med titlen ”The Taking of Pelham 123”) 

 

Sahara af Clive Cussler (film med titlen ”Sahara”) 

 

Mordet i Orientekspressen af Agathe Christie (film med titlen ”Murder on the Orient Express”) 

 

Pigen i tågen af Donato Carrisi (film med titlen ”La ragazza nella nebbia”) 

 

Sleepers af Lorenzo Carcaterra (film med titlen ”Sleepers”) 

 

Rovdyrfabrikken af Edward Bunker (film med titlen ”Animal Factory”) 

 

Alias Grace af Margaret Atwood (tv-serie med titlen ”Alias Grace”) 

 

 

 


