
Paul Cleave: Det syvende mord
Jentas, 2013. - 379 sider.

Joe arbejder som rengøringsassistent på den lokale politi- 
station. Det er perfekt, for så kan han følge med i, hvor langt 
politiet er fra at fange ham. Joe er nemlig også seriemorder  
og nyder sin hobby. Men en anden morder er begyndt at  
kopiere Joe, og det vil han ikke finde sig i.

”Romanen er godt skrevet og på grund af hovedpersonens ironi og  
sarkasme sine steder ret morsom. Men også enormt voldelig og med 
mange klamme detaljer (...)” Lektør Michael Olsen

Cody McFadyen: Skyggen
Turbulenz, 2012. - 396 sider

Den dygtige Special Agent Smoky Barrett jager seriemordere  
for FBI, og vender tilbage på arbejde efter en traumatisk  
oplevelse, hvor hendes mand og barn blev dræbt. Hun kastes 
straks ud i en ny sag om en seriemorder, der ligesom Jack the 
Ripper dræber prostituerede, men som også jagter Smoky og 
hendes kollegaer.
”Kræs for dem der kan lide voldelige og barske krimier. Sympa-
tisk hovedperson og Ripper-temaet er altid spændende” Heidi

Stuart MacBride: Hilsner fra de døde
HarperCollins Nordic, 2016. - 445 sider

Krimi fra Skotland. En seriemorder har i flere år dræbt piger  
kort før deres 13-års fødselsdag og i årene efter sendt grumme 
fødselsdagskort til forældrene. Kriminalbetjent Ash Henderson 
er i al hemmelighed dybt personligt involveret i sagen, der kun 
bliver værre.

”Bogen har et spændende plot, der forsynes med twists undervejs, så  
interessen holdes fanget, og spændingskurven holdes stram.” Lektør Per D.

John Verdon: Tænk på et tal
Hr. Ferdinand, 2010. - 453 sider

Krimi og psykologisk thriller om en seriemorders spil med  
sine ofre, politiet og den pensionerede kriminalkommissær 
Dave Gurney, der ender med selv at komme i morderens fokus.

”Helt genialt og udspekuleret plot, som jeg slet ikke kunne 
gennemskue, og siderne vendte nærmest sig selv fordi jeg bare 
VILLE vide hvordan det hele hang sammen” Heidi
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Tess Gerritsen: Kirurgen
Jentas, 2015. - 364 sider.

En seriemorder fjerner brutalt ofrenes livmoder. Det minder om 
nogle mord begået for nogle år siden, men her blev morderen 
dræbt. Kriminalassistenterne Moore og Rizzoli frygter at en 
copycat er på spil.

”Effektiv pageturner i højeste klasse der omsider udkommer på dansk.  
Ikke for sarte sjæle (...)” Lektør Steffen Gordon Nielsen

Jean-Christophe Grangé: Den sorte linje
Rosinante, 2007. - 585 sider

En kvindelig turist bliver fundet myrdet i Malaysia, tilsyne- 
ladende som offer i et makabert ritual. Flere af denne slags  
mord har fundet sted på kvinder, og en afdanket fransk  
journalist udgiver sig for at være en ung naiv kvinde, for at 
komme nærmere på morderen.

”Alle Grangés bøger har spændende plot der holder. Gå roligt i 
gang med hele forfatterskabet” Susanne

Mo Hayder: Tokyo
Modtryk, 2006. - 375 sider. 

Grey studerer historie og rejser til Tokyo for at finde materialer 
om Nanking-massakren under den japansk-kinesiske krig i 1937.

”Det er nogle år siden jeg læste den, men det gibber stadig i 
mig når jeg ser bogen på hylden. Vanvittig spændende, med 
bestialske mord og gåder, og giver et fint indblik i en skamplet 
på Japans historie.” Heidi
Læs også forfatterens krimiserie med Jack Caffery & politidykkeren Flea: 
1. Ritualer 2. Hud 3. Væk 4. Dukkebarn

Donato Carrisi: Suffløren 
People’s Press, 2010. - 445 sider

Specialagent Mila Vasquez er ekspert i at spore bortførte børn. 
Hun inddrages i en grusom sag, hvor fund af afhuggede arme 
vidner om mulige seriemord på børn. Det bliver en sag med 
tråde tilbage i tiden og en ubeskrivelig psykopati.

”En af de mest bestialske og spændende bøger jeg har læst. 
Hvis man kan klare temaet med børn som ofre, bliver man 
virkelig underholdt af denne!” Heidi

Yrsa Sigurðardóttir: DNA
Lindhardt og Ringhof, 2016. - 479 sider

En kvinde myrdes brutalt, og kvindens lille datter, der gemmer 
sig under sengen, er det eneste spor som kriminalassistent 
Huldar har at gå efter. Kort efter myrdes en anden kvinde og 
politiet får travlt.

”Hvis du har mod på og lyst til grumhed, kold ondhed og monstre i  
skyggerne, så er denne bog lige noget for dig.”   
Hanne Guldhammer Møller, Litteratursiden.dk 

James Lee Burke: Verdens lys
Hovedland, 2016. - 613 sider.

Politimanden Dave Robicheaux bliver konfronteret med en  
seriemorder, der truer hans familie på livet, alt imens han  
også har hænderne fulde med ondskabsfulde oliebaroner og  
en sheriff med et horn i siden på ham.

Nr 20 i serien om Robicheaux, men nye læsere kan sagtens begynde her. 
”Holder man af støvede amerikanske thrillers kan den virkelig anbefales 
(...)” Lektør Michael Olsen

Karin Slaughter: De smukkeste
HarperCollins Nordic, 2016. - 463 sider

Claires mand er blevet myrdet og da hun gennemgår hans  
ting, opdager hun voldsom video hvor en ung pige voldtages 
og myrdes. Hendes verden rystes, og samtidig er der spor  
tilbage til tiden hvor hendes søster forsvandt sporløst.

”Spændende thriller, hvor man ikke rigtig ved hvem man kan 
stole på, og med masser af twist og tråde der samles fint til 
sidst” Peter

Chris Carter: Krucifiks morderen
Jentas, 2010. - 365 sider

Krimi om en seriemorder, der efter en pause genoptager sin 
bestialske og voldelige aktiviteter og samtidig vikler kriminal- 
assistent Hunter og hans makker ind i et barskt psykologisk spil.

”Jeg læser gerne meget voldelige krimier, men den her topper 
i brutalitet og klamme detaljer. Når det så er sagt, er Carter 
eminent til at skrue et plot sammen der holder hele vejen  
igennem, og har man nerverne til det, findes der mange bind 
om Hunter og Co.” Heidi
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