
Gillian Flynn: Kvinden der forsvandt
Gad, 2013. 492 sider.

På deres femårs-bryllupsdag forsvinder Amy sporløst fra sit 
lykkelige ægteskab. Nick bliver politiets hovedmistænkte,  
og fundet af Amys kompromitterende dagbog belaster ham 
yderligere. Men hvad er det egentlig for et djævelsk plot den 
ene af ægtefællerne har udtænkt og hvorfor?

Heidi, Jeanette, Mette og Signe anbefaler alle denne labyrintiske thriller 
der holdt Signe vågen til kl 4.00 fordi hun VILLE ha slutningen med.

Claire Kendal: Bogen om dig
Lindhardt & Ringhof, 2014. 295 sider.

Clarissa fortryder bittert, at hun havde en engangsaffære med 
kollegaen Rafe. Han er blevet sygeligt besat af hende, og stalker 
hende. Clarissa forsøger at tackle sin situation. Men hvor besat 
er Rafe egentlig, og hvor langt vil han gå?

”En nervepirrende og spændende debutroman, som giver et godt  
psykologisk gys...” Citat lektør Merete Trap

Louise Doughty: Blindgyde
House of words, 2015. 357 sider.

Yvonne Carmichael står midt i en fin forskerkarriere og et godt 
ægteskab med universitetskæresten Guy, da hun rammes af en 
vild og farlig forelskelse i den mystiske Mark Costley.

”Fremragende thriller, der med stor psykologisk indlevelse og præcision 
skildrer, hvordan en helt almindelig kvinde kommer længere og længere 
ud.” Citat lektør Jette Landberg

Jessica Knoll: Verdens heldigste kvinde
Politiken, 2016. 390 sider

Ani FaNelli har brugt halvdelen af sit liv på at opbygge det  
perfekte liv med karriere, image og brylluppet med den  
perfekte mand lige om hjørnet. Men bag facaden lurer en  
hemmelighed, som truer drømmen.

”Forfatteren formår at holde spændingen hele bogen igennem, om hvad 
der virkelig skete, da Ani var 14 år, og historien tager en uventet drejning, 
da det afsløres” Citat lektør Rikke Bruun Find mere inspiration på rebildbib.dk og Ve
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MAN IKKE VED HVEM 
MAN KAN STOLE PÅ! 
 

Jeanette anbefaler



Paula Hawkins: Kvinden i toget 
Gyldendal, 2015. 390 sider.

Hver morgen sidder Rachel på toget og fantaserer om parret  
i et helt specielt hus langs banen og deres perfekte liv.  
En morgen ser hun noget, der chokerer hende, og da kvinden  
kort efter efterlyses, føler Rachel, at hun må gøre noget.

”Spændende fortælling, der skifter fortællevinkler undervejs.  
De skiftende vinkler giver et overraskende handlingsforløb og  
man gætter med til sidste side!” Mette

Caroline Kepnes: Du
Politiken, 2014. 383 sider.

Hvor godt kender du egentlig den, du elsker? Joe kender  
måske Beck mindre, end han tror - og omvendt. En isnende 
thriller om begær og fortabelse. 

”At læse DU er som at se ind i en sjæl, der har en troldsplint i sig. Det er 
fængslende og frastødende på en gang.” Citat lektør Sanne Caft

Anna Ekberg: Den hemmelige kvinde
Politiken, 2016. 398 sider.

Helene har mistet hukommelsen, men hvorfor flygtede hun 
for tre år siden fra sit liv i sus og dus, sin mand og sine to små 
børn? Er der hemmeligheder i selv de bedste familier?

De to danske forfattere Anders Rønnow Klarlund og Jacob Weinreich  
står bag pseudonymet Anna Ekberg og denne anmelderroste thriller.

”Nøøøøj den var god! Jeg kunne slet ikke slippe den!”  
sagt af en låner der afleverede den på Terndrup bibliotek

Harriet Lane: Den anden
Gad, 2015. 298 sider.

Nina ser Emma på gaden og mindes. Hun kontakter hende 
og et venskab opstår, men Nina vil meget andet end at være 
veninder...

”Herlig ferielæsning med urolig stemning. Læs også ”Aldrig 
uden dig”, hvor Frances tager sig af en døende bilist og bliver 
fascineret af enkemanden, som er en berømt forfatter” Signe

Renée Knight: Enhver lighed med nulevende eller afdø-
de personer er utilsigtet
Hr. Ferdinand, 2015. 337 sider

Catherine Ravencroft gemmer på en hemmelighed, som kun  
hun kender. En dag finder hun en bog, der afslører hemmelig- 
heden. Hvordan kan det gå til? Det er starten på en voldsom  
og nervepirrende deroute.

”Klaustrofobisk thriller, der leger med forestillingerne om offer 
og gerningsmand” Signe

Pierre Lemaitre: Brudekjolen
Lindhardt og Ringhof, 2016. - 302 sider

Sophie vågner op til et mareridt med en lille død dreng ved 
siden 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

”Uhyggen er tæt, og man sidder som læser både skræmt og 
indigneret tilbage” Signe

S. K. Tremayne: Faldet
Gad, 2016. 356 sider

Da Angus og Sarah mister deres ene tvillingedatter i en ulykke, 
flytter de til en isoleret ø ud for den skotske kyst. Her sniger 
tvivlen sig langsomt ind på Sarah - for hvad skete der den dag 
ulykken fandt sted og hvem af tvillingerne var det egentlig der 
døde?

”Fantastisk godt skrevet og bygger en utrolig, uhyggelig og nervepirrende 
stemning op” Citat lektør Iben Jakobsen

Mary Kubica: Den perfekte pige
Turbulenz, 2015. 347 sider.

Mia, det sorte får i en pæn, velhavende familie, går med en 
fremmed mand hjem. Uvidende om, at han har planlagt at 
kidnappe hende. I løbet af månederne i fangenskab udvikler 
de to en forståelse, og efter befrielsen får Mia hukommelsestab. 
Hendes mor og politiet kæmper for at opklare, hvad der er sket.

”Spændende, velskrevet psykologisk thriller, som kan læses bredt, også af 
dem som normalt ikke læser spændingsromaner” Citat lektør AS Johnsen
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