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Bjarne H. A. Petersen: Den 9. paragraf  
BogForm 2012, Bd.1+2 
Krimi. Flavio Caldini bliver fascineret af de gamle frimurere og 
opretter en ny organisation, som skal danne nyt grundlag for 
magten i Italien. Først skal han dog have fat i nogle bøger om 
den gamle byggekunst, som befinder sig i Danmark. Snart skal 
det vise sig at være nemmere sagt end gjort  
 
Candace Robb: Apotekerrosen 
Hovedland 2000, 341 sider 
Serie: Apotekerrosen; Vor frues kapel; Nonnens fortælling; En 
brik i kongens spil; En forpestet tid; Asylets velsignelse; Spion 
for frelseren; Ridderen med de korslagte ben; De uskyldiges 
brøde; Spionernes nattevagt 
Kriminalroman. Owen Archer er en enøjet bueskytte, der skal 
have anden beskæftigelse. Hans Lordkansler sender ham til 
York i 1363 som apotekerlærling og spion i et lille samfund, 
hvor to besynderlige dødsfald har fundet sted  
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Axel Bolvig: Balthasars skrin 
Forlaget Jelling 2008, 319 sider 
Krimi. Balthasars skrin fra Jesu fødsel er et efterstræbt relikvie. En 
dansk loge, muslimer og katolikker er alle på jagt, men en fynsk 
gartner finder det tilfældigt i sin interesse for labyrinter. Og det er 
dødsens farligt. Gartnerens datter søger hjælp hos professor Balt-
zer  
 
Umberto Eco: Rosens navn 
Origunaludgave 1980, Rosinante 2016, 572 sider 
Historisk roman og krimi. Et italiensk kloster opskræmmes af en 
række mord. Den lærde munk William og hans lærling Adso tilkal-
des for at opklare forbrydelserne, som har tæt forbindelse til klo-
strets bibliotek, der repræsenterer middelalderens religiøse univers 
med magtkampe, inkvisition og fortiede sandheder  
 
Finn Egeris Petersen: Broderskab 
Mellemgaard 2012, 341 sider 
Krimi. Den danske historiker og antikvitetshandler Nikolaj Jeppesen 
kontaktes af Den Parisiske Lægeforenings Historiske Afdeling for at 
oversætte et fund af gamle skrifter. Da kontakten myrdes og hans 
hånd hugges af på rituel vis, finder Nikolaj ud af, at et katolsk, hem-
meligt selskab stadig er aktivt, og han selv er i fare  
 
Martin Jensen: Overleveren 
Klim 2017, 455 sider 
 Vikingekongen Knud den Store, der også er konge af England, be-
der på sit dødsleje sin edsvorne mand thegn Halfdan om at opsø-
ge jarlen af Essex. Magtkampen om, hvem der nu skal være konge 
kan begynde. Tiden er 1035-66  
 



Martin Jensen: Eske Litle 
Originaludgave 1999, Klim 2006, 255 sider 
Serie: Eske Litle; Helligåndens gæster; Mens møllen maler; Trækfug-
le; Magtspor; Grevens mænd; Mand af ære; 
Krimi. Eske Litle er byfoged i Assens i de urolige år omkring 1330, hvor 
Den Kullede Greve regerer. Eske ønsker kun at sikre sine borgere, 
men drages modvilligt ind i det politiske magtspil, og samtidig bli-
ver en fremmed købmand meget ubelejligt myrdet  
 
Martin Jensen: Kongens hunde 
Klim 2010, 299 sider 
Serie: Kongens hunde; Edbryder; En bondes ord; Den tredje mønt; 
Sværdets bid; Ærens åg; Kongens thegn 
Krimi. Oxford 1018. Vikingekongen Knud den Store har konsolideret 
sig som konge. Illuminatoren Winston, stormanden Halfdan og kro-
konen Alfilda bliver hyret af kongen til at opklare et mord, men alt er 
ikke, som det synes 
 
Ulrik Jørgensen: Den evige mand 
Epoz 2014, 219 sider 
Serie: Den evige mand; Den sidste kurér 
Krimi. Efter sigende er det selveste Djævlebogen der forsvinder fra 
et skriptorium i Skotland i 1434. Munken Trueblood og Ridderen Brask 
forsøger at komme til bunds i sagen  
 
Birgitte Jørkov: Dødssynder 
Hovedland 2011, 271 sider 
Krimi. Vi følger det hårde dagligliv i Helsingør i året 1486, hvor byens 
nye klosterkirke er ved at være færdig. Der indtræffer et mord, og 
munken og bygmesteren Johan må igen ud af sit snævre bibliotek 
for at undersøge sagen  
 
 

Birgitte Jørkov: Vor frues sorte søndag 
Hovedland 2001, 256 sider 
Serie: Vor frues sorte søndag; Når himlen falder ned; Vesten for øret 
Kriminalroman. Enken og købmanden Elne Jeps er en personlighed 
i 1400-tallets Helsingør. Sammen med munken og bygmesteren 
Johan finder hun både kærligheden og løsningen på en forsvun-
den formue og to brutale mord  
 
Arturo Perez-Reverte: Dumas-klubben 
Samleren 1994, 419 sider 
Kriminalroman. En professionel bogjæger får til opgave at sam-
menligne tre udgaver af en satankultbog fra middelalderen, som 
viser sig at have skæbnesvangre relationer til "De tre musketerer". 
Samtidig sker flere mystiske dødsfald blandt kendte bogsamlere  
 
Ellis Peters: Stedsønnen fra Mallilie 
Borgen 1992, 208 sider 
Kriminalroman. Midt under borgerkrigens hærgen i 1138 bliver en 
hovedrig godsejer forgivet af plantegift fra klostret i Shrewsbury, 
og da mistanken falder på den myrdedes stedsøn, må broder 
Cadfael træde i aktion 
 
Ellis Peters: En udstødt vender tilbage 
Borgen 1993, 200 sider 
Kriminalroman. En ældre adelsmand bliver myrdet på sin bryllups-
dag, og mistanken falder på den unge bruds jaloux bejler. Efter 
mordet skjuler han sig i spedalskhedshuset uden for Shrewsbury, 
og broder Cadfael går i gang med at efterforske sagen  


