
Ann Rosman: Fyrmesterens datter
Punktum, 2010. - 299 sider

Et lig indemuret for ca. 45 år siden findes i et fyr på en skær-
gårdsø ud for Marstrand, og kriminalassistent Karin Adler må i 
sin efterforskning arbejde i forskellige retninger både i fortiden 
tilbage til 2. verdenskrig og med nutidige løgne, fortielser og 
forbrydelser

Næste bind: 2. Sjælekisten; 3. Porto Francos vægter; 4. Mercurium

Anne Chaplet: Caruso synger ikke mere
Sohn, 2008. - 308 sider  

Tidligere reklamemand Paul Bremer er flyttet på landet, hvor 
han møder hemmelighedsfulde Anne. I idyllen sker der ildspå-
sættelse, hesteskænderi og mord. Paul får hjælp af sin veninde, 
statsadvokaten Karen, og sporene fører tilbage til det tidligere 
Østtyskland

Næste bind: 2. Intet andet end sandheden; 3. Liget i sneen; 4. En ren død;  
5. Skrig om stilhed

Maria Kjær-Madsen: Sorgens dæmoner
Valeta, 2011. - 375 sider

Den unge journalist Luna finder tilfældigt et kvindelig  
bag Kvickly i Svendborg og inddrages efterfølgende i en  
efterforskning, som ikke umiddelbart er nem at opklare.

Næste bind: 2. Tavshedens mørke

Viveca Sten: Stille nu
Rosinante, 2009. - 387 sider

En sommermorgen driver liget af en druknet mand i land på 
den lille svenske skærgårdsø Sandhamn, og en uge senere fin-
des hans kusine myrdet. Kriminalinspektør Thomas Andreasson 
efterforsker sagen og får uventet hjælp af sin barndomsvenin-
de Nora Linde, der med sin familie holder ferie på øen og slås 
med ægteskabelige problemer

Næste bind: 2. Inderst inde; 3. Uden skyld; 4. I nat er du død; 5. I kampens 
hede; 6. Farlige forhold; 7. I magtens skygge
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Gretelise Holm: Paranoia
Aschehoug, 2002. - 285 sider. 

Da journalisten Karin Sommer finder sin døde kat ophængt på 
døren til sin lejlighed, og oplever natlige besøg af fremmede, 
henvender hun sig til politiet, som ikke kan finde nogle spor, og 
som mener at hun, der tidligere har haft psykiske problemer, 
blot lider af paranoia, Men sådan er det slet ikke...

Næste bind: 2. Robinsonmordene; 3. Under fuld bedøvelse; 4. Nedtælling 
til mord; 5. Møgkællinger

Ann Cleeves: Sort som ravnen
Cicero, 2008. - 238 sider. 

På de øde Shetlandsøer findes en ung pige myrdet i sneen,  
og snart er det ellers så fredelige og hyggelige samfund  
splittet af mistanker og frygt.

Næste bind: 2. Hvide nætter; 3. Rødt støv; 4. Stormvarsel; 5. Dødvande;  
6. Blå luft

Hans Schmidt Petersen: Sneglens hus 
C&K, 2009. - 311 sider

Efter brutale drab og overfald på ældre mennesker i grænse-
området - tilsyneladende uden sammenhæng - må danske 
Carsten og tyske Christiane finde en arbejdsmetode. Det bliver 
farligt, og løsningen ligger langt fra den første fornemmelse.

Næste bind: 2. Den sørgeligste død, 3. Pigernes ynde; 4. Sørgekåben

Carin Gerhardsen: Pandekagehuset 
People’s Press, 2009. - 319 sider.

I løbet af kort tid begås der flere bestialske mord i Midtsverige. 
Kriminalkommissær Sjöberg ved Hammarby Politi begynder at 
fornemme, at de hænger sammen og indleder jagten på mor-
deren - et menneske, der er drevet af hævn, og hvis motiver går 
helt tilbage til barndommen.

Næste bind: 2. Dukkebarn; 3. Vuggevise; 4. Død mands hånd; 5. Klaver-
stemmeren; 6. Hendes iskolde øjne; 7. Tykkere end vand

Sofie Sarenbrant: Hvil i fred
People’s Press, 2013. - 349 sider

Et smukt kurbad i den Stockholmske skærgård plages af en 
seriemorder, og panikken breder sig. Kriminalassistent Emma 
Sköld er på sagen, og løser til sidst den mystiske sag.

Næste bind: 2. Døden løber maraton; 3.  Åbent hus; 4.  Babysitteren;  
5. Tiggeren

Lars Kjædegaard: Smukke-Jan
Rosinante, 2011. - 372 sider

Efterforskerne Anita Hvid og Thor Belling tager til den  
sjællandske provins for at opklare et bizart mord.  
Yderligere to mord komplicerer sagen.

Næste bind: 1. Den sidste dommer; 2. Den røde labyrint; 3. Goyas hund;  
4. Sorte sø; 5. Blomstermanden; 6. Døden i Harkaberg; 7. Skakten;  
8. Det der er værre

Anna Grue: Dybt at falde
Politiken, 2007. - 302 sider

Krimi som udspilles i den fiktive sjællandske by Christianssund, 
hvor makkerparret Dan Sommerdahl og Flemming Torp af-
dækker modbydelig og samvittighedsløs kvindehandel under 
arbejdet med mordet på en udenlandsk rengøringsdame.

Næste bind: 1. Judaskysset; 2. Kunsten at dø; 3. Den skaldede detektiv;  
4. Et spørgsmål om penge; 5. Sidste forestilling; 6. I lige linje

Helene Tursten: Den knuste tang-hest
Aschehoug, 2001. - 384 sider

En mand fra Göteborgs overklasse begår tilsyneladende selmord, 
men kriminalinspektør Irene Huss sættes på sagen, hvor der er 
flere uforklarlige punkter. Snart mister flere mennesker livet, og 
Irene Huss er på sporet af en farlig og hensynløs morder.

Næste bind: 1. Nattevagt; 2. Tatoveret torso; 3. Glasdjævlen; 4. Guldkalven;  
5. Ilddansen; 6. Manden med det lille ansigt; 7. Det lunefulde net; 8. Venter i 
mørket; 9. I skjul af skyggerne
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