
Iskold død af Bernard Minier 
Lindhardt og Ringhof 2016 - 302 sider 
 
 
Den unge psykolog Diane Berg bliver ansat på en sikrings- 
anstalt for farlige kriminelle og involveres i en makaber 
mordsag sammen med kriminalkommissær Martin Servaz  
fra Toulouse.  
 
 
 

 
Arabisk jazz af Karim Miské 
Rosinante 2016 - 325 sider 
 
Ahmed Taroudant lever et indesluttet liv med sine krimier. 
Da hans smukke overbo, Laura, bliver brutalt myrdet, bliver 
han vækket - og småforelsket i den kvindelige vicekriminal-
kommissær. 
 
 

 
 
Slagteren af Tony Parsons 
Rosinante 2016 - 301 sider 
 
Nytårsnat myrdes den velhavende familie Gatling.  
Eneste (måske) overlevende, er familiens 4-årige dreng Brad-
ley, som er forsvundet. Mordvåbnet leder kriminalkommis-
sær Max Wolfe i retning af en 30 år gammel sag om 
"Slagteren".  Kan Max opklare mordet og finde Bradley,  
inden det er for sent?  
 
 
 
Den barmhjertige guillotine af Fred Vargas 
Rosinante 2016 - 403 sider 
 
Kriminalinspektør Adamsberg og hans forunderlige team af 
kollegaer forsøger at opklare en række dødsfald, der viser sig 
at være sammenhængende mord med forbindelser til både 
Island og et historisk selskab med interesse for den franske 
revolution.  

  Listen er udarbejdet i forbindelse med Litteratursidens tema:  
 ”No shit, Sherlock!” 
 
Du kan se temaet og hele listen på Litteratursiden.dk 
Litteratursiden.dk er bibliotekernes side om litteratur 

       Nye krimier  
     udenfor Norden 

 

         



Jægere i Natten af Oliver Bottini 
People’s Press 2016 - 284 sider 
 
Krimi fra Freiburg, hvor Louise Bonì er på vej videre med sit liv. 
Samtidig involveres hun og kollegerne på mere end én måde i en 
kompliceret sag med en forsvunden pige og flere mord - og må-
ske flere mordere?  

 
 
 
Efter al sandsynlighed af Gianrico Carofiglio 
Hr. Ferdinand  2016 - 320 sider 
 
En af Italiens største krimiforfattere. Italienske Gianrico Carofigli-
os bøger om advokaten og antihelten Guido Guerrieri er charme-
rende, atmosfærefyldte og farverige krimier fra støvlelandet.  
 
 
 
 
Efter stormen af Linda Castillo  
Hr. Ferdinand  2016  - 382 sider  

 
En forfærdelig tornado bevæger sig igennem USA og rammer den 
lille by Painter's Mill i Ohio. Tornadoen kommer til at afsløre sto-
re hemmeligheder, og snart må politichefen Kate Burkholder på 
en vanskelig udfordring.  
 
 
 
Den fremmede af Harlan Coben 
Gad 2016 - 332 sider 
 
Adam Price er en mand, der har det hele. Han har en vidunderlig 
kone, to dejlige sønner, et stort hus og et godt job. Alt synes per-
fekt, indtil en fremmed mand kommer til byen.  

 
 

  Nye krimier udenfor Norden 

Mordbrand af Michael Connelly 
Klim 2016 - 362 sider 

 
Harry Bosch arbejder som seniormedarbejder i afdelingen for 
uafsluttede sager og kommer sammen med den ambitiøse unge 
Lucia Soto på en sag om et muligt attentat på en musiker for ti 
år siden.  
 
 
 
 
Ondskabens høst af Robert Galbraith 
Gyldendal 2016 - 512 sider 
 
Cormoran Strike, og hans assistent Robin Ellacott modtager et 
afhugget kvindeben med posten. Benet er adresseret til Robin 
og Strike får straks en mistanke om at én af hans gamle fjender 
ønsker at skade ham ved at terrorisere dem begge.  
 
 
 
Den hengivne hr. X 
Modtryk  2016 - 307 sider 
 
En enlig mor dræber sin voldelige eksmand i selvforsvar. Hendes 
forelskede nabo bruger sine matematiske evner til at dække 
over mordet, og da politiet får hjælp af hans gamle studiekam-
merat, bliver det en hjernekamp mellem de to genier.  
 
 
 
 
Brudekjolen af Pierre Lemaitre 
Lindhardt og Ringhof 2016 - 302 sider 
 
Sophie vågner op til et mareridt med en lille død dreng ved si-
den af sig; hun må flygte fra - og for - sit eget liv, uden at vide at 
der er nogen der gennem længere tid har iscenesat netop dette.  
 
 

 

 


