
Rydahl, Thomas: Eremitten 
Bindslev, 2014. - 516 sider 
Krimi. Erhard er sidst i tresserne og har i 18 år levet et enebo-
erliv på Fuerteventura, hvor han kører taxa og stemmer kla-
verer. Men Fuerteventura har også en farlig skyggeside. Da 
en død baby bliver fundet og politiet ikke gør noget for at 
løse sagen, tager Erhard affære. 
 
 
 
Slaughter, Karin: Hævntørst 
Hr. Ferdinand, 2014. - 476 sider 
Krimi. Kate Murphy er nyansat ved Atlanta Politi Distrikt, og 
på hendes første dag er en højt værdsat kollega blevet skudt 
af Politimorderen. Kollegernes hævntørst er stor.  
 
 
 
 
 
Stein, Jesper: Akrash 
Politiken, 2014 -  349 sider 
Krimi. Vicepolitikommissær Axel Steens forbrug af hash og 
kokain bringer ham langt ind i det kriminelle miljø, hvor ban-
delederen Store M er under anklage, men forsvares af Alex 
Steens ekskone. Samtidig vanskeliggør en stikker i politiet 
efterforskningen af den barske sag. 
 
 
Vallgren, Carl-Johan: Skyggedrengen 
Modtryk, 2014 -  348 sider 
Krimi. Sommeren 1970 kidnappes en lille dreng på en tunnel-
banestation. 40 år senere forsvinder drengens bror, Kling-
berg, og hustruen hyrer Danny Katz til at finde ham. Det va-
rer ikke længe før Katz' brogede fortid sættes i forbindelse 
med Klingbergs forsvinden samt flere mord. 
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Adler-Olsen, Jussi: Den grænseløse 
Politiken, 2014. - 540 sider 
Krimi. Trafikulykke eller mord? Carl Mørch og hans kolleger i Af-
deling Q giver sig her i kast med at opklare omstændighederne 
ved en ung kvindes død på Bornholm i 1997. 
 
 
 
 
Blædel, Sara: Kvinden de meldte savnet 
People’s Press, 2014. - 313 sider 
Krimi. Louise Rick fra Københavns Politi bliver personligt involve-
ret 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 flyttet sammen med.  
 
 
 
Castillo, Linda: Meldt savnet 
Hr. Ferdinand, 2014. –352 sider 
Krimi fra USA's amish-samfund, hvor en række unge teenagere 
forsvinder og politichef Kate Burkholder, der selv har amish-
baggrund, sættes på sagen.  
 
 
 
Gerlow, Jeanette Øbro: Det norske job 
Politiken, 2014. - 344 sider 
Krimi. Tilpas i sit samliv med kollegaen Jens Høgh, som hun net-
op er blevet gravid med, venter kriminalpsykologen Katrine Wraa 
på at kunne genindtræde i sit job i politiet, da hun får at vide, at 
en flygtet kriminel fra hendes fortid, er set i Caribien.  
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Galbraith, Robert: Silkeorm 
Gyldendal, 2014.  - 488 sider 
Krimi. Cormoran Strikes søgen efter en forsvunden forfatter, 
bringer ham tæt på et litterært miljø, som er fyldt med jalousi, 
hævn og magt. 
 
 
 
 
Kallentoft, Mons: Zack 
Politikens Forlag, 2014. - 426 sider 
Krimi fra Stockholm med den unge, atypiske politimand Zack i 
centrum. Zack er på vej ind i et alvorligt kokainmisbrug, som 
eskalerer under en brutal og uhyggeligt blodig sag om traffick-
ing. Han læner sig kraftigt op ad en intern undersøgelse. 
 
 
 
Kepler, Lars: Stalker 
Gyldendal, 2014. - 615 sider 
Krimi hvor en stalker og seriemorder filmer sine ofre og udfor-
drer politiet. Hvorfor sker det, og hvor mange skal dø, inden po-
litiet eller tidligere kommissær Joona Linna, der går i gang med 
sin egen efterforskning, afslører sagernes rette sammenhæng?  
 
 
 
Lemaitre, Pierre: Irène 
Lindhardt & Ringhof, 2014. - 369 sider 
Krimi. Den franske vicekommissær Camille og hans kone, Iréne, 
venter deres første barn. Men en tilsyneladende sindssyg serie-
morder, der baserer sine mord på krimier, får Camille til at glem-
me næsten alt andet i forsøget på at fange ham. 
 

 


