
Schirach, Ferdinand von: Forbrydelser 
Gyldendal, 2011. - 211 sider 
Kriminoveller. En række noveller om forbrydelser fra både 
samfundets top og bund i Tyskland, som ud over at beskrive 
forbrydelsens natur, spillet om penge, jalousi og kærlighed 
også handler også om de personlige skæbner, der ofte tilfæl-
digt bliver involveret heri. 
 
 
 
Schirach, Ferdinand von: Sagen Collini 
Gyldendal, 2012. - 161 sider 
Krimi. Forsvarsadvokat Caspar Leinen får problemer, da han 
skal forsvare den drabssigtede Collini, for denne ønsker 
overhovedet ikke et forsvar og er tavs omkring sit motiv. Lei-
nen må selv grave i sagen, der viser sig at have relationer til 
ham selv.  
 
 
 
Ursin, George: Chenleins dobbeltgænger 
Peoples’s Press, 2008. -  208 sider 
Chenlein bliver anklaget for mordbrand, men det er hans 
dobbeltgænger Alexander, der står bag og efterhånden over-
tager Chenleins liv og identitet. 
 
 
 
Zeh, Juli: Det sidste spørgsmål 
Samleren, 2009. -  284 sider 
Filosofisk krimi om to fremragende fysikere, som strides om 
fortolkningen af forskellige teorier. Da den enes søn bliver 
bortført, og faderen tvunget til at begå et mord for at få ham 
frigivet, bliver de to fysikeres venskab og verdensopfattelse 
sat på en prøve. 
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Eksistens i krimier 



Dostojevskij, F. M.: Forbrydelse og straf 
Rosinante, 2003. - 677 sider 
En ung begavet student forsøger ud fra en hensynsløs 
"overmenneskefilosofi" at begå et uopklarligt mord, men tvinges 
til at tilstå. 
 
 
Dürrenmatt, Friedrich: Dommeren og hans bøddel, 
Mistanken, Løftet 
Rosenkilde  & Bahnhof, 2013. - 344 sider 
Tre krimiklassikere. I "Dommeren og hans bøddel" konfronteres 
politikommissær Bärlach i jagten på en morder med et vædde-
mål indgået for over 40 år siden. I "Mistanken" er samme Bärlach 
dødssyg og indlagt på et hospital, hvor den ledende læge gen-
kendes som naziforbryder. I "Løftet" møder vi politikommissær 
Matthäi, som lover en ulykkelig mor at finde den person, der slog 
hendes datter ihjel - et skæbnesvangert løfte.  
 
Fossum, Karin: Drabet på Harriet Krohn 
Gyldendal,  2005.  - 206 sider 
Kriminalroman. Ludomanen Charlo mangler penge. Han opsøger 
en ældre dame som skulle ligge inde med værdier, men situatio-
nen går i hårknude, og han slår kvinden ihjel. Så må kriminal-
kommissær Sejer i gang med opklaringen. Krimiserien med Kon-
rad Sejer; 7. 
 
 
Izzo, Jean-Claude: Total Kheops 
Labyrint,  2009. - 406 sider 
Krimi fra Marseille, hvor den ærlige strisser Fabio Montales søger 
sandheden om nedskydningen af to af hans barndoms bølleven-
ner.  
 
 

Eksistens i krimier 

Nesser, Håkan: Menneske uden hund 
Modtryk, 2007. -  458 sider 
Krimi fra Sverige, hvor kriminalkommissær Gunnar Barbarotti 
skal opklare to forsvindinger: Dagen før Ebbas 40 års fødselsdag 
forsvinder hendes bror og dagen efter hendes søn. 
 
 
 
 
Pasternak, Simon: Dødszoner 
Gyldendal, 2013.  - 335 sider 
Heinrich skal som kriminalbetjent forsøge at fange en morder, 
der har dræbt en SS-general på Østfronten i sommeren 1943. 
Hans menneskelighed sættes på store prøver i samarbejdet med 
SS. 
 
 
 
Persson, Leif G. W: Den døende detektiv 
Modtryk, 2011. -  467 sider 
Krimi hvor den pensionerede politichef Lars Martin Johansen 
rammes af en blodprop i hjernen og må kæmpe for sit liv, samti-
dig med at han kæmper for at opklare og skabe retfærdighed i 
en forældet sag om mordet på en 9-årig pige.  
 
 
 
Pizzolatto, Nic: Galveston 
Klim, 2014. - 258 sider 
En gangsterboss i New Orleans forsøger at dræbe en af sine 
håndlangere Roy, men den hårdkogte Roy vil det anderledes. 
Efter at have myrdet sine potentielle bødler, tager Roy flugten 
sammen med luderen Rocky. 
 

 


