
Carl-Johan Vallgren: Skyggedrengen
Modtryk, 2014. 347 sider

Sommeren 1970 kidnappes en lille dreng på en tunnel- 
banestation. 40 år senere forsvinder drengens bror, Klingberg, 
og hustruen hyrer Danny Katz til at finde ham. Det varer ikke 
længe før Katz’ brogede fortid sættes i forbindelse med  
Klingbergs forsvinden samt flere mord.

Næste bind: 2. Svinene

Jesper Stein: Uro
Politiken, 2012. 408 sider

Den uregerlige vicekriminalkommissær Axel Steen får til  
opgave at opklare et mord, der er sket, mens Ungdomshuset  
på Jagtvej blev ryddet. Det haster med en opklaring, for er  
den myrdede autonom? Har urobetjente slået ham ihjel?  
Hvad har PET med sagen at gøre, og hvordan hænger det  
hele sammen med narkobanderne?

Næste bind: 2. Bye bye blackbird; 3. Akrash; 4. Aisha

A. J. Kazinski: Den sidste gode mand
Politiken, 2010. 492 sider

To marginaliserede politifolk i hhv. København og Venedig 
kommer i fællesskab på sporet af en international konspiration, 
som har til hensigt at dræbe 36 gode mennesker, som ifølge en 
gammel jødisk myte sikrer vores eksistens

Næste bind: 2. Søvnen og døden; 3. Den genfødte morder;  
4. Drømmetyderens død

Lone Theils: Pigerne fra Englandsbåden
Lindhardt og Ringhof, 2015. 325 sider

To danske piger forsvinder sporløst fra Englandsbåden i 1985. 
Et foto af dem dukker op i en gammel kuffert, som journalisten 
Nora Sand tilfældigt køber. Hun finder ud af, at kufferten har 
tilhørt en seriemorder, og begynder at grave i sagen

Næste bind: 2. Den blå digters kone
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Christian Frost: Gud er bare hund stavet bagfra
People’s Press, 2014. 405 sider

Krimi fra København, hvor en række bestialske forbrydelser 
tilsyneladende er arrangeret for at kaste mistanke mod krimi-
nalassistent Erik Otto Falster.

Næste bind: 2. Araberen der var hvid som sne

Samuel Bjørk: Der hænger en engel alene i skoven 
Rosinante, 2014. 463 sider

En seriemorder er løs i Norge og stjerneefterforskeren Mia 
Krüger planlægger sit eget selvmord. Før Holger Munch, 
politimand og kæderyger, kan komme til bunds i sagen, må 
han først få Mia på bedre tanker. Men ligene fortsætter med at 
dukke op og tiden begynder at løbe ud for ”de gode”

Næste bind: 2. Uglen dræber kun om natten

Jørgen Brekke: Nådens omkreds
Politikens Forlag, 2011. 309 sider

Et flået lig i et Edgar Allan Poe-museum i USA. Et flået lig på et 
bibliotek i Trondheim. Måske er en seriemorder på spil? Norske 
Odd Singsaker og amerikanske Felicia Stone må forene kræfter-
ne, mens antallet af mord stiger.

Næste bind: 2. Drømmeløs

Mark Billingham: Sov sødt
Modtryk, 2004. - 399 sider

En ung pige efterlades totalt lammet uden for en skadestue 
og da politiet finder en sammenhæng med tre andre mystiske 
dødsfald, indser kriminalkommissær Tom Thorne at han jager 
en farlig psykopat med stor lægelig indsigt

Næste bind: 2. Bangebuks; 3. Dovenkrop; 4. Den brændende pige;  
5. Livløs; 6. Begravet; 7. Dødsbudskab; 8. Blodsbeslægtet; 9. Fra de døde; 
10. Så godt som død

Pierre Lemaitre: Irene
Lindhardt og Ringhof, 2014. - 369 sider

Den franske vicekommissær Camille og hans kone, Iréne, venter 
deres første barn. Men en tilsyneladende sindssyg seriemor-
der, der baserer sine mord på krimier, får Camille til at glemme 
næsten alt andet i forsøget på at fange ham

Næste bind: 2. Alex; 3. Camille + Rosy & John (mini-sidehistorie)

Jakob Melander: Øjesten
Rosinante, 2013. 334 sider

Der skete noget forfærdeligt for en ung kvinde under anden 
verdenskrig, som trækker sit modbydelige spor helt frem til nu-
tidens København. Her står den erfarne politimand, og tidligere 
punker, Lars Winkler både over for en seriemorder, en serievold-
tægtsforbryder og problemer på hjemmefronten

Næste bind: 2. Serafine; 3. De berusedes vej; 4. Det bedste til mig og mine 
venner

Chris Tvedt: Af jord er du kommet
Klim, 2013. - 340 sider

Efterforskeren Edvard Martre sendes til sin barndomsby Ber-
gen for at opklare et mord på en ung pige og senere mord på 
flere. Det viser sig, at den spændende og komplicerede sag har 
forbindelse til et andet og uopklaret mord, og desuden spiller 
en gammel massegrav med patienter fra et psykiatrisk sygehus 
en central rolle - også for Martre personligt

Næste bind: 2. Den blinde gud 3. Djævelens børn

Stefan Ahnhem: Offer uden ansigt
Lindhardt og Ringhof, 2014. 477 sider

Politimanden Fabian Risk vender tilbage til barndomsbyen, 
Helsingborg, og inddrages i efterforskningen af en serie mord, 
hvor ofrene viser sig at være gamle klassekammerater. Hvem 
er den næste, og kan han nå at opklare sagen, inden det bliver 
hans tur?

Næste bind: 2. wwDen niende grav
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