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Adler-Olsen, Jussi
Den grænseløse

Bech Hansen, Hanne
Under rosen

Krimi. Traﬁkulykke eller mord? Carl
Mørch og hans kolleger i Afdeling Q
giver sig her i kast med at opklare
omstændighederne ved en ung kvindes død på Bornholm i 1997

Krimi med den kvindelige vicepoli.kommissær Malika Asmina
Els. Plo2et følger en uhyggelig
sag om kidnapning, forby2ede
børn, og handel med spædbørn

Blædel, Sara
Kvinden de meldte savnet
Krimi. Louise Rick fra Københavns
Poli. bliver personligt involveret i
en sag om en myrdet kvinde i
England. Kvinden viser sig at være dansk og forsvandt sporløst for
18 år siden, hvor hun var kæreste
med den mand, Louise lige er
ﬂy2et sammen med

Dahl, Arne
To mand frem for en enke
Krimi. Opcop-gruppen med Paul
Hjelm i spidsen involveres i et højdrama.sk plot, hvor en række interna.onale, tvivlsomme og forbryderiske grupper viser sig at
være centrale aktører i sammenhængende sager

Egholm, Elsebeth
Kød og blod
Krimi. Dicte er stadig mærket
af en voldtægt, da hun og
hendes søn Peter Boutrup
indblandes i en række mord
på unge piger på kollegier i
Århus. På mordstederne ﬁnder poli.et spor af ulve

Enger, Thomas
Våbenskjold
Krimi. Kriminalreporteren
Henning Juul prøver stadig at
opklare sønnens død, mens
hans ekskone Nora Klemetsen
leder e1er en forsvunden .dligere studieveninde

Gerlow, Jeanette Øbro
Det norske job
Galbraith, Robert
Silkeorm
Krimi. Cormoran Strikes søgen e1er
en forsvunden forfa2er, bringer ham
tæt på et li2erært miljø, som er fyldt
med jalousi, hævn og magt

Krimi. Tilpas i sit samliv med kollegaen Jens
Høgh, som hun netop er blevet gravid med,
venter kriminalpsykologen Katrine Wraa på at
kunne genindtræde i sit job i poli.et, da hun får
at vide, at en ﬂygtet kriminel fra hendes for.d,
er set i Caribien

Grebe, Camilla
Manden uden hjerte
Psykologen Siri er med i en proﬁleringsgruppe. Hendes første sag drejer sig om et makabert mord, hvor
det homoseksuelle oﬀer har fået skåret hjertet ud.
Snart sker der endnu et mord, medierne tror at det er
en hate crime, men Siri er ikke overbevist

Hammer, Lotte
Den sindssyge polak
Drabschef Konrad Simonsen og hans gruppe berøres dybt, da en kollega bliver brutalt dræbt
under en havnerundfart. Drabet trækker spor
.lbage .l en trauma.sk, hemmeligholdt dansk
mission i Bosnien i 1995

Hjorth, Michael
Den stumme pige
Kriminalpsykologen Sebas.an Bergman involveres i en drama.sk sag om mordet på en
hel familie, og hvor opklaringsarbejdet kompliceres af et belastet samarbejde mellem
det lokale poli., rejseholdet og Sebas.an.
Sam.dig vil morderen have fat i det stumme
vidne

Jungstedt, Mari
Det fjerde offer
Knutas og Karin er på jagt e1er tre røvere, da den ene røver dukker op, myrdet. Det viser sig snart, at sagen har rødder .lbage i
.den og at morderen er lige i hælene på de to sidste røvere.

Kjædegaard, Lars
Blomstermanden
En lejemorders tre mord er for makkerparret Hvid & Belling .lsyneladende ua@ængige - i hvert fald i begyndelsen. E1erforskningen fører dem ind
i et bordelmiljø med tvivlsomme advokater og magtudøvelse

Kepler, Lars
Stalker
Krimi hvor en stalker
og seriemorder ﬁlmer
sine ofre og udfordrer
poli.et. Hvorfor sker
det, og hvor mange
skal dø, inden poli.et
eller .dligere kommissær Joona Linna, der
går i gang med sin
egen e1erforskning,
afslører sagernes re2e
sammenhæng?

Krefeld, Michael Katz
Savnet
Ex-betjenten Thomas "Ravn" Ravnsholt er på
sporet af en forsvunden dansk regnskabschef i
Berlin. Men e1ersøgningen trækker tråde .lbage .l før murens fald og omfa2er en meget
ihærdig stasi-agents overvågninger og overgreb

Kutscher, Volker
Sagen Vaterland

Ohlsson, Kristina
Davidsstjerner

Berlin, 1932. En mand bliver fundet død,
.lsyneladende druknet, i en vareelevator
i forlystelsesetablissementet Haus Vaterland. Kriminalassistent Gereon Rath bliver sat på sagen, og det viser sig hur.gt,
at blive en vanskelig sag med ﬂere andre,
der er døde på samme mys.ske måde

Det stockholmske poli. med Fredrika Bergman og Alex Recht e1erforsker en sag, hvor
alle spor peger mod Israel. E1erretningstjenesten er også indblandet, og såvel i poli.et
som i e1erretningstjenesten er der nogen, der
ikke spiller med åbne kort

Persson, Leif G. W.
Den sande historie om Pinocchios næse
I Stockholm kaldes kommissær Bäckström ud .l en kendt og
hadet forsvarsadvokat, der sammen med sin hund har lidt et
dras.sk endeligt. Kommissæren ser sagen som endnu en mulighed for at berige sig selv

Sarenbrant, Sofie
Åbent hus

Stein, Jesper
Akrash
Vicepoli.kommissær Axel Steens
forbrug af hash og
kokain bringer
ham langt ind i det
kriminelle miljø,
hvor bandelederen Store M er under anklage, men
forsvares af Alex
Steens ekskone.
Sam.dig vanskeliggør en s.kker i
poli.et e1erforskningen af den barske sag

Emma Sköld kæmper både med en sag, hvor ﬂere myrdes
ved fremvisninger af huse og med ubehag og tvivl i forbindelse med sin graviditet. Hvordan hænger dødsfaldene sammen,
og hvordan går det med Emmas og søsteren, Joseﬁns, brogede privatliv?

Silva, Daniel
Den engelske pige
Den israelske agent Gabriel Allon bliver involveret i en sag om en ung kidnappet kvinde,
som viser sig at være den engelske premierministers hemmelige elskerinde. Hun skal ﬁndes
inden syv dage, ellers mister hun livet og premierministeren sin karriere

Wolf, Inger
Det perfekte sted at dø
En ung, dansk forsker er fundet død i Japan, i en uhyggelig skov, der
er et yndet sted at begå selvmord. Poli.kommissær Daniel Trokic går
undercover som journalist, for japanerne er ikke meget for at udlevere oplysninger. Snart viser det sig, at dødsfaldet er mord, relateret .l
en grusom forbrydelse mange år .dligere

