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Stefan Ahnhem: Atten grader minus.  
Lindhardt og Ringhof, 2017, 463 sider
Krimi. Efter en voldsom biljagt kører en bil i Helsingborg havn. Da føreren af 
bilen obduceres, viser det sig, at han har været død i flere måneder. Det bliver 
starskuddet på en sag om en seriemorder, der stjæler andre menneskers identi-
tet, hvorefter han dræber dem. Fabien Risk, og resten af styrken i Helsingborg 
politi begynder langsomt at trevle sagen op.
Krimiserien med: Fabian Risk; 3 

Tove Alsterdal: Vend dig ikke om.  
Modtryk, 2017, 397 sider 
Krimi. Da Evas eksmand Svante bliver dræbt, bliver hun selv anklaget, for for-
holdet var dybt kompliceret og uafklaret. Efterforskningen leder dybt ind i 
Stockholms romamiljø sideløbende med en sag om fundet af en massegrav i 
parken ved det nedlagte Beckomberga psykiatrihospital.

Pernille Boelskov: Bornholmerdybet. 4. til Venstre. 
2017, 367 sider 
Krimi. Den bornholmske præst Agnethe Bohn finder en ung havbiolog død på 
en trappe på Bornholmerfærgen. Politimanden Lars, mistænker at der er en 
sammenhæng mellem den unge kvindes død og hendes forskning.

Inger Gammelgaard Madsen: Falkejagt.  
Farfalla, 2017, 383 sider
Krimi. København og i særlig grad Aarhus er mål for heftige terrorangreb. I Aar-
hus kæmper politiet også samtidig med uforklarlige bortførelser af babyer, men 
denne efterforskning leder skridt for skridt mod terrorcellen, der har uhyggelige, 
særdeles lokale rødder. 
Krimiserien med: Roland Benito og Anne Larsen ; 10 

Malin Persson Giolito: Størst af alt.  
Gyldendal, 2017, 409 sider 
Krimi. 18-årige Maja er anklaget for skoleskyderi på sit gymnasium i den vel-
havende del af Stockholm, hvor blandt andre hendes kæreste og hendes bedste 
veninde blev skudt. I retssagen bliver hele forløbet rullet op, og skyldsspørgsmå-
let afgjort. 



Anne Mette Hancock: Ligblomsten.  
Lindhardt og Ringhof, 2017, 304 sider
Krimi. Journalisten Heloise Kaldan modtager mystiske breve fra en undsluppen 
morder, kvinden Anna Kiel, som hun ikke kender. Heloise bliver hurtigt viklet 
ind i en opklaring af mordet som Anna Kiel har begået. 
 
 

Jakob Knudsen: Hjemløs.  
People´sPress, 2017, 439 sider
Krimi. To drab og en bortførelse blandt hjemløsemiljøet i Kildeparken i Aalborg 
må have en sammenhæng, som Rigspolitiets drabstaskforce med Kristian Swane 
i spidsen tilkaldes for at løse.
Krimiserien med: Kristian Swane; 4  

Sara Lövestam: Sandhed med modifikationer: første, selvstændige 
fortælling om Kouplan. Aronsen, 2017, 238 sider 
Krimi. Kouplan er illegal iransk flygtning og privatdetektiv. Han bliver kontaktet 
af Pernille, hvis 6-årige datter er forsvundet. Opklaringsarbejdet bringer ham 
i kontakt med Stockholms underverden, men det er som om alle spor ender 
blindt, og snart må Kouplan overveje hvad der er sandt og hvad der er falskt. 
Krimiserien med: Kouplan ; 1 

Mads Peter Nordbo: Pigen uden hud.  
Politiken, 2017, 340 sider 
Krimi. I Grønland finder man et mumificeret lig, der ligner en nordbo-viking. 
Journalisten Mathew bliver optaget af sagen, som trækker tråde tilbage til en 
række brutale mord begået i 1970’erne. Sammen med den lokale kvinde Tupaar-
naq sætter Mathew sig for at finde ud af, hvordan det hele hænger sammen. 
 

Leif G. W. Persson: Kan man dø to gange? : en roman om en forbry-
delse. Modtryk, 2017, 444 sider 

Krimi. I den svenske skærgård finder man et kranie med et skudsår. Kraniet 
tilhører en kvinde, der omkom under tsunamien i Thailand i 2004 og blev kre-
meret umiddelbart efter. Den korrupte kriminalkommissær Evert Bäckström 
kommer på noget af en opgave.
Krimiserien med: Evert Bäckström ; 4 



Lotte Petri: Djævelens værk.  
Lindhardt og Ringhof, 2017, 284 sider 

Krimi. Et mord bliver begået på Assistens Kirkegård og ved obduktionen 
opdager knogleekspert Josefine Jespersen, at der er ridset et kors ind i kra-
niet. Snart bliver der talt om Djævelens værk, da flere mord med samme 
signatur dukker op.

Emelie Schepp: Ondt blod.  
Politiken, 2017, 388 sider 
Krimi. Da Aida kommer hjem finder hun sin mor bevidstløs og uden hæn-
der, og snart dukker endnu et offer op. Anklager Jana Berzelius arbejder 
med politiet på sagen, men da hendes fjende Danilo flygter fra politiet, får 
hun andet at tænke på.

Gunnar Staalesen: Storesøster.:  
Gyldendal, 2017, 319 sider
Krimi. Privatdetektiv Varg Veum opsøges af en ældre dame, der hævder at 
være hans søster. Hendes guddatter er forsvundet, og der er en vis forbin-
delse til en gammel voldtægtssag. Undervejs finder Veum brikker til sin 
egen families ukendte historie.
Krimiserien med: Varg Veum; 18

Geir Tangen: Maestro.  
Modtryk, 2017, 364 sider 
Krimi. En kvinde kastes ud fra et højhus og dør. En lokal journalist, Vil-
jar Ravn Gudmundsson på Haugesunds avis, var varslet men tog det ikke 
alvorligt nok. Nok et varsel og et drab følger. 
 

Yrsa Sigurðardóttir: Hævn.  
Lindhardt og Ringhof, 2017, 454 sider
Krimi. Efterforsker Huldar og børnepsykologen Freyja er begge blevet kørt 
ud på et karrieremæssigt sidespor, men da to mord linkes til en gammel 
pædofilisag involveres de begge mere og mere i den grufulde sag.
Krimiserien med: Huldar og Freyja; 2  


