
Grebe, Camilla: Jeg ser dig (#1) Rosinante, 2009, 378 sider 

Siri er psykoterapeut og møder lidt af hvert i sin praksis. Hun får en 
fornemmelse af at blive overvåget, og da hun modtager trusselsbreve og en af 
hendes klienter findes myrdet ved Siris ensomtbeliggende hus i den 
stockholmske skærgård, begynder hun at blive bange - rigtig bange. 
Rækkefølge: 2. Sort angst 3. Før du døde 4. Manden uden hjerte  

Viveca Sten: Stille nu  (#1) Rosinante, 2009, 387 sider 

Liget af en druknet mand driver i land på den lille svenske  
skærgårdsø Sandhamn. Kriminalinspektør Thomas Andreasson efterforsker  
sagen og får uventet hjælp af sin barndomsveninde Nora Linde, der holder  
ferie på øen og slås med ægteskabelige problemer  
Rækkefølge: 2. Inderst inde 3. Uden skyld 4. I nat er du død   
5. I kampens hede 6. Farlige forhold 

Carin Gerhardsen:  Pandekagehuset (#1) People’s Press, 2009, 340 sider 

I løbet af kort tid begås der flere bestialske mord i Midtsverige. Kriminal-
kommissær Sjöberg ved Hammarby Politi begynder at fornemme, at de  
hænger sammen og indleder jagten på morderen - et menneske, der er  
drevet af hævn, og hvis motiver går helt tilbage til barndommen  
Rækkefølge: 2. Dukkebarn 3. Vuggevise 4. Død mands hånd  
5. Klaverstemmeren 6. Hendes iskolde øjne 

Sofie Sarenbrant: Hvil i fred (#1)  
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  
Rækkefølge: 2. Døden løber maraton 3. Åbent hus 

Anna Grue: Dybt at falde (#1) Politiken, 2007, 302 sider 

Krimi som udspilles i den fiktive sjællandske by Christianssund, hvor  
makkerparret Dan Sommerdahl og Flemming Torp afdækker modbydelig  
og samvittighedsløs kvindehandel under arbejdet med mordet på en  
udenlandsk rengøringsdame  
Rækkefølge: 2. Judaskysset 3. Kunsten at dø 4. Den skaldede detektiv  
5. Et spørgsmål om penge 6. Sidste forestilling 

Noget i stil med… Camilla Läckberg 
Hyggelig uhygge i lokalsamfundet, hvor hverdagsproblemer fylder en del 
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Stefan Ahnhem: Offer uden ansigt (#1)   
Lindhardt & 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.  
Rækkefølge: 2. Den niende grav 

Jørgen Brekke: Nådens omkreds (#1)   
Politiken, 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 kræfterne, mens antallet af mord stiger.  
Rækkefølge: 2. Drømmeløs 

Mark Billingham: Sov sødt (#1) 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.  
Rækkefølge: 2. Bangebuks 3. Dovenkrop 4. Den brændende pige 5. Livløs  
6. Begravet 7. Dødsbudskab 8. Blodsbeslægtet 9. Fra de døde 10 Så godt som 

Christian Frost: Gud er bare hund stavet bagfra (#1) 
Bazar, 2014, 564 sider 
 
Krimi fra København, hvor en række bestialske forbrydelser tilsyneladende  
er arrangeret for at kaste mistanke mod kriminalassistent Erik Otto Falster.  
Rækkefølge: 2. Araberen der var hvid som sne  

Jesper Stein: URO (#1) 
Politiken, 2012, 408 sider 

Den uregerlige vicekriminalkommissær Axel Steen—med det store hjerte  
og hang til euforiserende stoffer,  får til opgave at opklare et mord, der er sket, 
mens Ungdomshuset på Jagtvej blev ryddet.  
Rækkefølge: 2. Bye Bye Blackbird 3. Akrash 4. Aisha (udk nov 15) 

Noget i stil med… Jussi Adler-Olsen 
Skæve karakterer, makabre mord, humor og godt sprog 

Chris Carter: Krusifiks morderen (#1) 
Jentas, 2010, 365 sider 

En seriemorder genoptager, efter en pause, sin bestialske og voldelige  
aktiviteter og samtidig vikler kriminalassistent Hunter og hans makker  
ind i et barskt psykologisk spil  
Rækkefølge: 2. Bødlen 3. Stalkeren 4. Dødens Kunstner 5. Dødsshowet  
6. Ondskab 

Linda Castillo: Tvunget til tavshed  (#1)  Hr Ferdinand, 2012, 442 sider 

Da liget af en ung kvinde dukker op, står den unge Kate Burkholder med  
sin første mordsag som politichef. Sagen trækker tråde til en 16 år gammel 
mordsag, og Kate må trække på sin fortid hos Amish-folket for at fange  
morderen. 
Rækkefølge: 2.  Bøn om tavshed 3. Bryd tavsheden 4. Meldt savnet 

Richard Montanari: Rosenkrans-mordene  (#1) 
Peoples Press, 2009, 423 sider 

Krimi fra Philadelphia, hvor makkerparret Balzano og Byrne efterforsker en  
række ritualmord på unge katolske piger, hvis lig bliver arrangeret, så de  
hver for sig rummer et budskab til politiet.  
Rækkefølge: 2.  Skuespilleren 3. Ravnemoderen 4. Dødelandet 

Cody McFadyen: Skyggen (#1) 
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, og hun selv voldtaget og skamferet. 
Rækkefølge: 2.  Dødens ansigt 3. Satans sjæl 4. Efterladt 

Harlan Coben: Savner dig  Gads, 2015, 397 sider 

Kriminalbetjent Kat Donovan får via et datingsite øje på en tidligere og  
forsvundet kæreste samt involveres dybt i en række mystiske og voldsomme 
sager med forsvundne personer. Det får ret hurtigt personlige følger for Kat.  
Cobens bøger har ikke en egentlig rækkefølge. Nogle gange optræder  
karakterer fra tidligere bøger, men alle kan læses uafhængigt af hinanden. 

Noget i stil med... Karin Slaughter 
USA, højt tempo, bestialske mord og hårrejsende spænding 


