
Stein, Jesper: Bye bye blackbird 
Politiken 2013. - 366 sider 

Krimi. Vicepolitikommissær Axel Steen arbejder indædt, intu-

itivt og på tværs af reglerne på at opklare en række voldtægt-

sager og et uopklaret mord. Han forsøger samtidig at få styr 

på sit privatliv og sit hashforbrug, som influerer på hans ar-

bejde. 

 

 

 
Staalesen, Gunnar: Sorte får 
Gyldendal, 2013. - 239 sider 

Kriminalroman. Den bergensiske privatdetektiv Varg Veum 

udsættes for forsøg på mordbrand under jagten på en kvin-

delig narkoman, og sporene krydser en mystisk sag om op-

holdstilladelse til en sydafrikaner.  
 
 
 
Theorin, Johan: Sankt psyko 
Politiken, 2012. -  415 sider 

Pædagogen Jan Hauger får arbejde i en børnehave, der er 

tilknyttet en retspsykiatrisk sikringsanstalt for afvigende for-

brydere. Jan har sine egne motiver til at søge jobbet, men 

opdager snart, at han ikke er den eneste, der bærer på dybe 

hemmeligheder. 

 
Tuomainen, Antti: Healeren 
Modtryk, 2012. -  206 sider 

Journalisten Johanna forsvinder, mens hun er på sporet af 

Healeren, som er i gang med at hævne sig på fremtrædende 

personer, der har ladet stå til, så en klimakatastrofe har ramt 

et fremtidens Finland. I et kaotisk samfund i opløsning leder 

Johannas mand efter hende, og det bliver en barsk og over-

raskende oplevelse. 

Se, oplev og hør mere om Nordic Noir til årets Krimimesse i Horsens den 5. og 6. 

april 2014. 
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Adler-Olsen, Jussi: Marco effekten 
Politiken,  2012. - 505 sider 

Den 15-årige Marco flygter fra sin voldelige og kriminelle klan. 

Klanen vil gøre det af med ham, og det er der også andre, der vil, 

for Marco er faldet over en hemmelighed, der har med korruption 

at gøre. Vicekriminalkommissær Carl Mørck og co. er i gang med 

korruptionssagen og krydser Marcos veje. 

 

 
Arnaldur Indridason: Mørke strømme 
Rosinante, 2013. - 278 sider 

Kommissær Erlendur afløses i denne sag af sin kollega, Elinborg, 

der skal opklare mordet på en ung mand. Sporene tyder på en 

voldtægtssag, men sagen viser sig også at have dybe spor til 

mørke begivenheder i fortiden, som stadig vier sig at have indfly-

delse på personernes liv.  

 

 
Dahl, Arne: Misterioso 
Modtryk, 2010 –375 sider 

Tre hurtige mord på svenske erhvervsfolk ryster samfundet. I 

jagten på seriemorderen krakelerer den smukke facade og afslø-

rer en række uheldige sager med rødder i den russiske mafia. 

 

 

 
Dorph, Christian: Jeg er ikke her 
Gyldendal  2010. - 454 sider 

Den smukke Rikke Bülow findes brutalt myrdet i en mystisk lej-

lighed midt i 80'ernes hektiske København. Sporene fører i flere 

retninger - også ud af landet, men hendes dagbog er måske den 

egentlige nøgle til opklaringen.  
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Horst, Jørn Lier:  Vinterlukket 
Punktum, 2012, -  430 sider 

Krimi. Kriminalchef William Wisting fra Larvik bliver tilkaldt til en 

sag med et ilde tilredt lig i et hærget sommerhus. Andre huse er 

plyndret, og flere lig dukker op i området. Wisting og hans folk 

har en sag med mange tråde. 

 

 

 

 
Kallentoft, Mogens: Forårslig 
People’s Press 2013 - 439 sider 

Krimi. Kriminalkommissær Malin Fors og hendes kollegaer i Lin-

köping kommer på en svær opgave i en sag, der begynder med, 

at en bombe ved en pengeautomat dræber to små piger og sårer 

deres mor hårdt. Var det en terrorbombe mod banken, eller der 

en anden baggrund for den dramatiske sag? 

 
Mankell, Henning: Hånden 
Gyldendal, 2013. - 182 sider 

Da Kurt Wallander kigger på et hus, opdager han et skelet, der er 

begravet i haven. Den døde har ligget der mange år og har tilsy-

neladende ikke været meldt savnet, så det bliver vanskeligt for 

Wallander at opklare, hvad der i sin tid er sket. 

 

 

 
Nesser, Håkan: En fortælling om Hr. Roos 
 Modtryk, 2009. - 444 sider 

Krimi, hvor den svenske vicekriminalkommissær Gunnar Barba-

rotti bliver indblandet i en sag, hvor det umage vennepar den 

næsten 60-årige Valdemar Roos og den 21-årige tidligere stof-

misbruger Anna uforvarende kommer grumme galt af sted og 

flygter ud af landet. 

 


