Slaughter, Karin: Brudt
Hr. Ferdinand, 2011. - 432 sider
Krimiserien med: Sara Linton og Will Trent ; 2
Krimi. Mordet på en ung pige og en ung mands efterfølgende død genopliver retsmediciner Sara Lintons traumatiske oplevelser i den lille amerikanske by, hvor bogen foregår, og specialagent Will Trent tilkaldes til en
dramatisk sag, hvor heller ikke det lokale politi har rene
hænder.

Vincentz, Helle: Den afrikanske jomfru
Rosinante, 2011. - 393 sider
Den unge karrierekvinde Caroline Kayser, som er ansat i
et dansk olieselskab, sendes til afdelingskontoret i Kenya, hvor hun skal sætte en stopper for vedvarende rygter om voldtægter af landsbypiger - angiveligt begået af
firmaets ansatte.

Wolfe, Inger Ash: Kaldet
Klim, 2011. - 324 sider
Vicekriminalkommissær Hazel Micallef, der bor sammen med sin 87-årige, livskraftige mor, kommer på sporet af en helt speciel seriemorder, hvis ofre er uhelbredeligt syge. Det er en barsk sag og en vanskelig opklaring,
som involverer flere politikredse i Canada.
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Femikrimi

Blundy, Anna: Ren vodka
Mrs. Robinson, 2010. - 301 sider
Faith Zanetti vender efter 15 år tilbage til Moskva som
korrespondent. Fortidens spøgelser trækker hende ind i
gammel mordsag, og kampen mod anklagerne vækker på
mere end en måde fortiden til live.

Junker, Merete: Tvillingen
Sohn, 2011. - 297 sider.
Krimiserien med: Mette Minde ; 2
Mette Minde, radionyhedsreporter, bliver involveret i
en sag, hvor en ung mand skyder sig i skolens svømmehal. Det er en historie om sorte familiehemmeligheder og om ungdomsgruppers lukkede verdener. Det
handler også om hævn og galskab og en del blod.

Bresson, Lene Rikke: Den gule plet
Politiken, 2011. - 235 sider
Krimiserien med: Mona Lisa Kirk ; 2
Seks mennesker skydes ned under morgensamlingen på
Grønbæk Højskole, og da forstanderens søn begår selvmord i umiddelbar forlængelse af skyderiet, virker sagen
klar. Kriminalkommissær Berg er dog ikke overbevist og
beder Mona Lisa Kirk om hjælp.

Cornwell, Patricia D. : Scarpetta-faktoren
Forum, 2011. - 493 sider
Krimiserien med: Kay Scarpetta ; 17
Et mord på en ung kvinde og en anden kvindes forsvinden fører retsmedicineren Kay Scarpetta ind i en sag,
som tager en uhyggelig retning da gamle fjender dukker
op i horisonten.

Ohlsson, Kristina: Tusindfryd
Modtryk, 2011. - 391 sider
Krimiserien med: Fredrika Bergman ; 2
En præst og hans kone bliver fundet døde. Det ser ud
til, at præsten skød sin kone og derefter sig selv, men
politiet begynder at ane uråd. Samtidig bliver flere indvandrere fundet dræbt og en ung svensk kvinde i Bangkok bliver udsat for identitetstyveri.

Osted, Rie: Den røde dame
Per Kofod, 2011. - 287 sider
Krimiserien med: Andrea de Lima ; 2
Privatdetektiven Andrea de Lima sættes på en sag om
en forsvunden hjemmehjælper, da hendes søster finder
en gennemvædet madras i et tilsyneladende forladt
hus. Snart er Andrea selv i fare.

Hastrup, Julie: Det blinde punkt

Philipsen, Therese: Fortidens synder

Rosinante, 2010. - 398 sider
Krimiserien med: Rebekka Holm ; 2
En serie-voldtægtsmand er løs i København og Sverige,
men drabsefterforsker Rebekka Holm tages af sagen, da
en kendt socialrådgiver findes myrdet på Kastellet. Den
myrdede er meget afholdt, og de få spor driver Rebekka
og hendes partner til at grave dybere.

People's Press, 2011. - 365 sider.
Krimiserien med: Liv Moretti ; 2
Liv Moretti er netop blevet fast tilknyttet specialenheden NEC, da fundet af et lig bringer dem til området
omkring Sønderborg. En albino er blevet bestialsk
myrdet, men sporene er få og Liv må dykke dybt i
mandens fortid for at nærme sig en opklaring.

