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KRIMICIRKLENS NEWS.
SOPHIE HANNAH: MYSTERIET OM DE TRE KVARTE NY POIROT ROMEN
PÅ VEJ.
Agatha Christie har skrevet over 30 romaner og
50 noveller om den belgiske detektiv Hercule
Poirot. Efter forfatterens død har hendes familie
specifikt valgt Sophie Hannah til at føre Poirots
arv videre, og op til jul udkommer hendes tredje
bog i rækken om den elskede Poirot, Mysteriet
Om De Tre Kvarte.
Verdens mest elskede detektiv, Hercule Poirot –
den legendariske stjerne fra Agatha Christies
Mordet i Orientekspressen og i nyere tid
Monogram-mordene
og
Skæbnesvangert
testamente – vender hermed tilbage i en velskrevet, diabolsk snedig
krimi, der foregår i 1930’ernes London.
Da Hercule Poirot kommer hjem fra frokost en dag, bliver han mødt af
en vred kvinde, der venter uden for hans dør. Hun kræver at få at vide,
hvorfor Poirot har sendt hende et brev, hvor han anklager hende for
mordet på Barnabas Pandy – en mand, som hun aldrig har mødt eller
hørt om.
Poirot har heller aldrig hørt om Barnabas Pandy og har ikke anklaget
nogen for mord. Rystet går han ind i sit hjem, for blot at opdage, at
han har en gæst, der venter på ham – en mand, som også hævder at
have modtaget et brev fra Poirot samme morgen, hvori han anklages
for mordet på Barnabas Pandy.
Poirot spekulerer på, hvor mange flere breve af den slags, der er
blevet sendt i hans navn. Hvem har sendt dem, og hvorfor? Og

vigtigere endnu: Hvem er Barnabas Pandy? Er han død? Og hvis det er
tilfældet, blev han så myrdet? Og kan Poirot finde svarene uden at
bringe flere menneskeliv i fare?
SPÆNDENDE KRIMI/SPÆNDING PÅ VEJ I 2019 FRA….

BL. A. NYE KRIMIER FRA DE SVENSKE KRIMIDRONNINGER OG MASSER
ANDRE i 2019.
Allerede nu kan KrimiCirklen oplyse om at der er mange
krimi/spændingsromaner på trapperne i 2019. Fra Sverige er der nye
titler fra de etablerede forfattere og krimidronninger -og Konger. Bl.a.
er Liza Marklund på banen igen, samme er Camilla Läckberg, Viveca
Sten. Titlerne er: Sort Perle, Det Gyldne Bur og I Dårligt Selskab.
Camilla Grebe melder sig også på banen med Dvale (Så det har hun
altså ikke gjort – ligget i Dvale).Vi bliver også belønnet med
udgivelsen af den bedste krimi i Sverige Anno 2018, nemlig, Stina
Jackson Sommer Mørke er titlen. Lina Bengtsdottir som vi stiftede
bekendtskab med i 2018 med Annabelle har en ny krimi med titlen:
Francesca. Men så er der også for alvor godt nyt for alle fans af Maria
Wern. Hun bliver i 19 repræsenteret fra Artpeople med ikke mindre
end fire titler:nemlig, Da Skønheden Kom Til Bro, Alkymiens Evige Ild,
Dans På Glødende Kul og Drømmen Førte Dig Vild. De fire er sat til
udgivelse med to stk. i februar og to ditto i marts. Men bare rolig for
alt i alt har Anna Jansson skrevet 20 bøger i Wern serien. Så er der nyt
fra parret Cilla & Rolf Börjlind titlen er Koldbrand . Ligeledes efter en
længere pause er Tove Alsterdal med Blindtunnel ligeledes er Dan T.
Sehlberg klar med De Brændende Breve. Håkon Nesser nye har titlen
Intrigo. Så slutter vi præsentationen med ”de svenske på vej” med en
ny forfatter der rost til skyerne nemlig pseudonymet Niklas Natt & Dag
med 1793.
Norge er ligeså stærkt repræsenteret i 2019. Allerede i januar 2019
præsenterer Lindhardt & Ringhof et af de aller hotteste navne p.t. Det
er Heine T. Bakkeid, med titlen Jeg Vil Savne Dig I Morgen og senere
på året i juni kommer hans opus 2 Mød Mig I Paradis. Så meget tiltro
har L & R til Bakkeid. Han sammenlignes med netop Gunnar Staalesen

som er på banen med Udenfor Er Hundene, Jørn Lier Horst har heller
ikke ligget på den lade side det beviser han med Det Inderste Rum.
Det samme har Geir Tangen heller ikke for han er aktuel med Død
Mands Tango. Aktuel i 19, er også Anne Holt med En Grav Til To.
Selvom det finske flag også blafrer på flagstangen så er det p.t. ikke
nogen titler på vej fra De tusinde søers land foreløbig, men hvem ved?.
BARE ROLIG, VI HAR NATURLIGVIS OGSÅ TITLER DER ER PÅ VEJ AF
DANSKE FORFATTER.
Inger Gammelgaard Madsen melder sig med Gadepræsten. Så er der
nyt fra Finn Halfdan med Oraklet. Lars Kjædegaard med Rige Svin. Et
nyt navn på banen er Helle Mogensen med Havunger. Henrik Brun med
den kryptiske titel Operation Nyttige Idioter. Helle Vinzent med Søster
Min. Jakob Melander med Fjenden Iblandt Os.
Af nogle af de nye navne der dukkede op i 2018 venter vi spændt på
opfølgeren til af C.J. Tudors Kridtmanden den har titlen Dengang Annie
Thorne forsvandt. Lisa Jewell med Then She Was Gone -opfølgeren til
Den Hemmelige Gæst-Ruth Ware Mrs. Westaway Er Død. Vi slutter
med et nyt navn som har fået de fineste anmeldelser i hjemlandet det
er Harriet Tyce Bitter Frugt. Vi er helt sikkert på at mange mange flere
spændende gamle som nye titler og forfattere ligger og venter på
offentliggørelse.
Finn Hansen.
NY SVENSK KRIMISERIE STARTER DR1 I AFTEN 21/11. TITLEN ER FØR
VI DØR. Før vi dør med originaltitel Innan Vi Dör kommer i 5. afsnit.
Den bliver vist i aften kl. 22.30 -0.35 på DR1.

PÅ SØNDAG DEN 25. NOVEMBER BLÆNDER DR 1 OP FOR DEN
SPRITNYE ENGELSKE KRIMI INSPEKTØR BANCROFT.
Kriminalinspektør Bancrofts er fra
2017 og har originaltitlen Bancroft. Vi
får i første omgang Sæson 1 som
tæller 1- 4 episoder. Efter tilgængelige
oplysninger er den kreeret af Kate
Brooke. Hovedpersonen spilles af
Sarah Parish. Der skulle blændes op
22,30 men hold øje med event
forandring af tidspunktet.

LONE THEIS HAR INDGÅET AFTALE
MED L & R. OM 5 NYE BØGER.Lone
Theils indgår aftale om at skrive 5
nye bøger med sit Lindhardt og
Ringhof. Lone Theils, født 1971, er
tidligere korrespondent for blandt
andet Politiken og Berlingske Tidende
i London, hvor hun boede i mere end
16 år. Den populære danske krimiforfatter Lone Theils har indgået en
aftale om at udgive sine 5 næste romaner hos Lindhardt og Ringhof.
Aftalen er kommet i stand med Lone Theils’ internationale agent Lena
Stjernström fra Grand Agency i Stockholm.”Vi er glade for at få lov til
at arbejde videre med Lones forfatterskab her hos os,” siger
forlagschef Sune de Souza Schmidt-Madsen fra Lindhardt og Ringhof:
”Lige siden Lones debut med ”Pigerne fra Englandsbåden” er antallet
af begejstrede læsere bare vokset og vokset. Vi ser et stort potentiale
i Lone og hendes serie samt en række andre roman-projekter, vi har
diskuteret.” "Jeg er så helt utrolig glad og stolt over at fortsætte mit
samarbejde med L&R. Som forfatter betyder det utroligt meget at få
den tillid fra sit forlag, at de kan se et samarbejde langt ind i
fremtiden," siger Lone Theils. Hun debuterede med krimien om den
London-baserede danske journalist Nora Sand i 2015. Bogen blev
hurtigt en bestseller i Danmark, og anmelderne var begejstrede: “Lone
Theils har skrevet en fremragende debutkrimi af en karat, der kun
sjældent ses i første forsøg,” skrev Kristeligt Dagblad. Den er nu solgt
til oversættelse i 14 lande, blandt andet Storbritannien, Tyskland,
Sverige og Spanien.Lone Theils deltager i Krimi Messen i Horsens til
april, og Nora Sand vender tilbage i efteråret 2019 med fjerde bind i
serien. Tidligere er også udkommet ”Den blå digters kone” (2016) og
”Heksedrengen” (2018).PS. Krimicirklen glæder sig til hvad de næste
mange år kan bringe fra Lone TheilsFinn Hansen.
ROBERT GALBRAITHS SERIE OM PRIVATDETEKTIVEN CORMORAN &
HANS MARKER ROBIN HAR NU VÆRET
VIST PÅ BBC ONE.
Det er jo en kendt hemmelighed at bag
pseudonymet Robert Galbraith er Harry

Potters ”mor” J. K. Rowling. Her i starten af året blev den 3. bogs titel
serien Career Of Evil sendes under titlen CB STRIKE. Hovedrollerne
som Comoran Strike og Robin Ellacott spilles af henholdsvis Tom Burke
og Holliday Grainger. Krimicirklen er gået i gang med at undersøge om
den i nær fremtid bliver vist på en dansk TV-kanal. Nærmere herom på
denne side når vi har dem. NB. VI HAR NU FÅET OPKLARET
PROBLEMMET DET ER NEMLIG AT SERIEN KAN STREAMES PÅ HBO
NORDIC.
PRESSEMEDDELELSE FRA 24. NOVEMBER 2018

I morgen søndag den 25. november er der premiere på torturgyseren
'Finale', der bygger på Steen Langstrups prisvindende roman fra 2011
'Alt det hun ville ønske hun ikke forstod'. Premieren finder sted i
Cinemateket i København, men filmen kommer ellers ikke i biografen.
Det skyldes, at udviklingen de sidste mange år har vist, at danskerne
ikke gider se danske niche-film og blandt dem horrorfilm i biografen,
man streamer dem i stedet. Så DFI og folkene bag filmen har valgt at
vise 'Finale', hvor publikum er. Så simpelt er det.
Blockbuster kom på banen med et tilbud, man ikke
kunne sige nej til, hvorfor 'Finale' kommer til at
køre eksklusivt på Blockbuster i Danmark, Sverige,
Finland og Norge de næste måneder.
Det er en tendens, man også har set i USA, hvor
blandt andet den fremragende gyser 'Hush' blev
købt af Netflix og derfor aldrig fik en gammeldags
biograf-premiere.
'Finale' er instrueret af Søren Juul Petersen.
Hovedrollerne som Agnes og Belinda spilles af Anne
Bergfeld (Badehotellet) og Karin Michelsen, mens
den islandske skuespiller Damon Younger spiller
torturbødlen. 'Finale' er den anden Steen Langstrup roman, der
filmatiseres. Den første var 'Kat' tilbage i 2001. Ligesom det var
tilfældet med 'Kat' har Steen Langstrup en mindre cameo i 'Finale',
hvor han spiller en gæst til et live snuff-show.'Finale' er co-produceret
af 2 Feet Entertainment.Den danske thriller 'Uro' er netop udkommet
ekslusivt på Blockbuster.dk - du kan se den lige her. HANDLING:

FILMATISERINGEN AF LYNDA LA PLANTES KLASSIKEREN ENKERNE
1983 I 2018 MED HELT NYE SKUESPILLERE INSTRUKTØR ER NU
AKTUEL I DANSKE BIOGRAFER. Filmatiseringen af thrilleren 'Widows'
Anno 2018 mister fire forskellige kvinder deres ægtefæller i en
kugleregn under et mislykket kup.
Tilbage står de fire enker uden kriminel skyld, men med skylden
hængende over hovedet og ingen økonomisk sikkerhed. Værst er det
for Veronica, der kort efter opsøges af mandens rivaler, som truer
hende til at give dem to millioner dollars inden måneden er omme.
Veronica ejer ikke pengene, det eneste hun har, er sin mands håndbog
for det perfekte kup.
Desperat kontakter hun derfor de andre enker med et tilbud: sammen
kan de tage magten over egne liv tilbage, begå det ultimative røveri og
i sidste ende blive gældfri. Mødet bliver starten på forbrydelser, ingen
havde
set
komme.
Skuespillerne
er
som
følger:
’Widows’ er instrueret af Steve McQueen (12 Years a Slave), der her
giver sit bud på en moderne Heat - en kupfilm, der hverken er glat
eller glorificerende, men istedet handler om de mennesker, der begår
kriminalitet med livet og sjælen som indsats. Heriblandt nogle af USA’s
mest udsatte befolkningsgrupper: den afroamerikanske kvinde, den
latinamerikanske
kvinde
og
den
østeuropæiske
immigrant.
Filmen er skrevet af Gillian Flynn (Kvinden der forsvandt og 'Sharp
Objects') og baseret på en engelsk miniserie fra 1983. på rollelisten
står fem ekstraordinære kvinder ført an af den Oscar-vindende
skuespiller Viola Davis i rollen som den frygtindgydende men samtidigt
rædselsslagne Veronica. (Copyright: kino.dk).
URO NY DANSK FILM FRA BLACKBUSTER.
I 'Uro' bliver den unge kvinde Robin fundet i en
skov. Hun er stærkt traumatiseret, men husker
ikke sin oplevelse tydeligt. Hun fortæller, at hun
har overværet et brutalt mord, hvorefter hun har
slået gerningsmanden ihjel i selvforsvar. Politiet
kan dog intet finde, hverken lig eller spor.
Men Robin føler sig overvåget. Måske er
gerningsmanden ikke død, og nu på jagt efter
hende? Hun bliver mere og mere paranoid, og hun
må tage sagen i egen hånd, og finde ud af, hvad
der egentlig skete den dag i skoven.

'Uro' har store danske navne på rollelisten. I hovedrollen som Robin
ses Rosalinde Mynster fra bl.a. tv-serien 'Badehotellet' og den biografaktuelle I krig & kærlighed, og overfor hende står bl.a. Anders
Heinrichsen, Jesper Christensen og Kirsten Olesen.
Filmen er instrueret af svenske Antonio Tublen, og den har været vist
på bl.a. Cannes Filmfestival.
FILMATISERINGEN AF JUSSI ADLERS FJERDE ROMAN JOURNAL 64
SLÅR ATTER IGEN ALLE REKORDER.
Atter en gang er en Jussi Adler Olsens bog nemlig Journal 64. der
bliver den mest billetsælgende film i 2018. Den er foreløbigt blevet set
af 72,5 millioner. Det er en god forretning for den kostede kun 38.
millioner.
Nikolaj Lie Kaas og Fares Fares ses
her i god stemning. Grunden er at
derfor forlader de i den helt store stil
Afdeling Q. Deres sidste kapitel som
Carl Mørck og Assad har nemlig slået
alle økonomiske rekorder for en
dansk film, ogJournal 64 er nu den
danske
film
med
den
største
omsætning i biograferne nogensinde! Og for det ikke skal være løgn så
er de forrige rekorder alle af Jussi Adlers bøger Flaskepost Fra P,
Fasandræberne og Kvinden I Buret.
Filmen har således i skrivende stund en omsætning på 72,5 millioner
kroner(!), og den slår dermed den tidligere rekord sat af
Fasandræberne tilbage i 2014, som havde en indtjening på 68,1
millioner kr.
I 'Journal 64' bliver tre mumificerede lig fundet i en lejlighed, og sagen
sender vores to detektiver til Sprogø, hvor de kommer på sporet en
dyster og markaber sag om det gamle kvindehjem på øen.

23 DECEMBER 2018 BLÆNDEDE DRTV! OP FOR 20. SÆSON AF
MIDSOMER MURDERS AKA KRIMINALKOMMISSÆR BARNABY.
Så ligger der 6 nye episoder klar til
danske TV seere de næste par uger.
Der blev vist den første med titlen The
Ghost Of Causton Abbey, De andre der
er på vej er Death Of A Small Coppers,

Drawning Dead, The Lions Of Causton, Till Death Do Us Part og Send In
The Clowns.
Det er den gamle besætning fra den 19. sæson minus patologen Kam.
Hun er blevet afløst af en ny spændende dame. Hendes navn er Fleur
og hun giver de to politifolk Barnaby og Winter ”Kam” til deres hår.
Hende skal de nok få det festligt med!

KRIMICIRKLENS NYESTE
FORLAGSANMELDELSER.
FORLAGET ARTPEOPLE.
SARA BLÆDEL: DEN TREDJE SØSTER. 3. BIND I BEDEMANDENS
DATTER. 317 Sider. 299,95 Kr
Den Tredje Søster - er det afsluttende bind i trilogien. Den udkommer
samtidig med at Sara Blædel er vendt tilbage til Dannevang efter
opholdet i USA.
Efter det brutale overfald på Artie, kommer søster med afsløringer, der
vender op og ned på hele fortællingen. På baggrund af disse
informationer, lukker Ilka bedemandsforretningen og kører sydpå med
håbet om at endelig at finde sandheden om sin far.
Historien rundes af på en spændende og god måde. Sara Blædel viser
endnu en gang at hun er en fremragende plotmager og hun skaper
personer som hele vejen igennem holder læseren tryllebundet. Nu
bliver det spændende om Sara lader os få et gensyn med Louise Rick
eller om hun har en overraskelse gemt i ærmet.
Finn Hansen.
MICHEL BUSSI: DET GLEMTE BARN. Oversat af Anders-Juel Michelsen
efter NE LÄCHE PAS MA MAIN. 2015. 367 Sider. 299.95 Kr.
Der er et eller andet fælles træk den nye generation af franske
forfatter kan og behersker til fulde. Nemlig det, at opbygge en historie
med et plot der gang på gang tager en ny drejning når læseren tror at
han/ hende har teck på historien. Det kan dokumenteres ved at læse:
Bernard Minier, Pierre Lemaitre, Michel Bussi og ikke mindst Guillaume
Musso. Her kommer den helt nye og aktuelle fra Bussi.
Den foregår på på det idylliske ferieresort på øen Réunion. Her nyder
Martial og Liane Bellion en skøn ferie i fulde drag sammen med deres
seksårige datter, kælenavn Sofa .
Øen har nemlig med alt hvad man kan ønske sig. Blå himmel, turkist
vand, og palmetræer der svejer let i vinden og en varm brise. Men så

brydes idylen hårdt og brutalt som et lyn fra en klar himmel. Det sker
da Liane Bellion pludselig forsvinder. Moren har bare lige gået op på
deres hotelværelse ved tretiden om eftermiddagen, og siden er der
ingen der har set hende. Da man undersøger værelset, er der blod
overalt! Der er dog en ansat på hotellet hævder, at han har set Martial
på gangen på forsvindingstidspunktet.
Så tager sagen for alvor en ny og endnu mere mystisk drejning for så
forsvinder også Martial og hans datter. Det sætter en omfattende
menneskejagt i gang over hele øen. Samtidig tårner spørgsmålene sig
op i hobevis. For har Martial virkelig slået sin kone ihjel? Og hvis han
ikke har, hvem er det så? Og hvorfor virker han så så skyldig?
Det Glemte Barn er kort sagt og skrevet endnu en genial
kriminalroman som man ikke kan lægge fra sig. Snedigt og med et
realistisk godt konstrueret plot.
Køb den. Læs den.
Finn Hansen.
JANE HARPER: SKOVEN Oversat af Karsten Nielsen efter FORCE OF
NATURE. 2017 351 Sider. Kr.
Jane Harper - den australske forfatter blev vi præsenteret for med
Tørken der både var en virkelig spændende og havde et original plot
og historie som sad lige i skabet hos de danske læsere. Nu udkommer
Harpers opus 2. Skoven. Det er også gensyn med hovedpersonen fra
Tørken, politi-betjenten Aaron Falk.
Den handler om fem kvinder der modvilligt slænger en rygsæk over
skuldrene og begiver sig ind i skoven. Kun fire af dem vender tilbage,
og da de hver deres beretter version af historien.
Kvinderne er på teambuilding i den vidstrakte skov i Giralang Nationalpark i Australien, da kollegaen Alice Russell forsvinder. Efterfølgende
er de fire tilbage blivende kun enige om to ting: Nemlig at ingen af
dem så Alice forsvinde, og hun kunne være modbydelig og infam
kælling, når det stak hende.
Den røde tråd er spørgsmålet hvor godt kender du egentlig de
mennesker, du er tæt på? Det spørger netop politibetjenten Aaron Falk
sig selv om, da han bliver involveret i den mystiske sag om Alice. Han
har desværre selv i forvejen et særligt udestående med kvinden. Hun
var nemlig whistlebloweren i hans egen efterforskning af det
familieejede BaileyTennants og hun havde lovet ham adgang til
afgørende papirer i det traditionsrige firma, dokumenter, der muligvis
kan skyde virksomheden i sænk.
Efterforskningen fører Falk ind i den australske skov og tilbage til hans
egen barndom, til dengang skoven var offer for en seriemorders
hærgen og opslugte en ung kvinde, der aldrig er blevet fundet. Mellem
klipper, træer og afsides flodløb lærer Falk Alice, de fire kvinder og
deres indbyrdes relationer at kende. Deres venskab, men også et spind
af løgne, misundelse og gamle historier. Hvad er det, der til syvende
og sidst har resulteret i mord?

Harpers force er at hun er fremragende til beskrive sine miljøer og hun
kan skabe personer som er knivskarpe tegnetsamt at hun har kreeret et
anderledes plot.
En af de helt store læseoplevelser.
Finn Hansen.
WALTER LUCIUS: SOMMERFUGLEN OG STORMEN Oversat af Birthe
Lundsgaard efter DE VLINDER EN DE STORM. 2013. 551 Sider. Kr.
Efterhånden er det mange år siden at vi har været præsenteret for en
hollands krimi/spændingsroman. Og hvad der er endnu bedre er den
prisbelønnet med Schaduwprijs i Holland. Handlingen: Begynder med
at en lille afghansk dreng løber igennem mørket i en af Amsterdams
skove, flugtens eufori giver ham nye kræfter. Da han hører et skud er
han klog nok til at søge skjul bag en træstamme, da et kraftigt lys kort
efter lyser skoven op et øjeblik. Kun et splitsekund efter, da bilen
rammer ham, bliver alt mørkt for drengen.
Snart viser det sig at politiet kommer til at stå over for en sag, der er
langt større, end bare et enkelt barns død. Hændelsen involverer at de
to journalister Farah Hafez og Paul Chapelle sig i sagen blot fra en helt
anden vinkel. De vikler sig ind i et internationalt forbrydernetværk af
uanede dimensioner og et yderst farligt politisk spil. Det hele spænder
så vidt som fra Amsterdam via Johannesburg og endelig til Moskva.
Der er ikke noget at harselere over at Sommerfuglen Og Stormen løb
med hæderen. Det er nemlig foruden at være en yderst original og
spændende historie også en rørende fortælling om forrådte idealer og
om at miste, dem man elsker. som forfatteren ruller op for læseren.
Kort sagt den sidder lige i skabet.
Sommerfuglen Og Stormen – er samtidigt første bind i den såkaldte
Heartland-trilogi. I 2019 nærmere i slutningen af maj kommer det
andet bind med titlen: Englen I Skyggen.
Finn Hansen.
ARVIDS FORLAG.
BOD
BYENS FORLAG
CARLSENPULS
DREAMLITT.
FORLAGET EC-EDITION.
EGOLIBRIS/SKRIVEFORLAGET.

FORLAGET FARFALLA.
GAD.
LISA JEWEL: DEN HEMMELIGE GÆST. Oversat af Lærke Pade efter I
FOUND YOU. 2016. 363 Sider. Kr.
Hold øje Lisa Jewel for hun er et nyt stjerne i Domstic Noar genren. Og
det har Forlaget Gad for længst forudset. Næste år udgiver de nemlig
også forfatterens næste bog. Titlen er Then She Has Gone.
Hovedpersonen Alice Lake fører en behagelig bohemeagtig tilværelse
som alenemor til tre børn i sit lille hus ved havet i East Yorkshire. Men
en dag spotter hun en ensom mand i regnen på stranden. Da hun
kontakter ham viser det sig at han har hukommelsestab. Alice inviterer
ham alligevel indenfor, så han kan komme i ly for vejret. Selv om hun
måske burde vide bedre at det nok ikke er smart at gøre.Samtidig, i
London, sidder den lykkeligt nygifte Lili alene og desperat og venter
forgæves. Hendes mand er nemlig ikke kommet hjem fra arbejde. De
to tilsyneladende uafhængige begivenheder viser sig på dramatisk vis
at hænge usvigeligt sammen på en måde, som ingen i sin vildeste
fantasi nogensinde havde kunnet have forudset!
Den Hemmelige Gæst . bringer Dig helt ud på kanten af lænestolen. Du
er fanget lige fra start til sidste side er vendt. For hele tiden medens
historien i rivende hast udvikler sig i flere uforuselige retninger. Det
gør den indtil Lisa Jewel til sidst løfter sløret på en logisk og realistisk
måde med løsning.
Finn Hansen.
GYLDENDAL.
GREER HENDRICKS & SARAH PEKKANEN. KVINDEN MELLEM OS.
Oversat af efter THE WIFE BETWEEN US.378 Sider. kr.
Vi bruger appetitvækkeren på bogens bagside for man kan faktisk ikke
skrive meget andet end den og så naturligvis anmeldelsen af denne
Domestic roman som er i verdensklasse også er det ingen gang løgn.
”Når du læser denne bog, vil du tro, at du læser en om en jaloux
ekskone. Du vil tro, at hun er besat af sin afløser - en smuk, yngre
kvinde, som snart skal giftes med den mand, de begge elsker. Du vil
tro, at du har gennemskuet, hvordan hele dette trekantsdrama hænger
sammen. Men du tager fejl. KVINDEN MELLEM OS er en psykologisk
thriller med et mesterligt plot. Den udforsker ægteskabets skjulte
kompleksitet og alle de farlige sandheder, som vi ignorerer i
kærlighedens navn. Pakket ind i gys og chokerende drejninger. "En
djævelsk snedig katten-efter-musen-thriller." - Kvinden mellem os
Når du læser denne bog, vil du tro, at du læser en om en jaloux
ekskone. Du vil tro, at hun er besat af sin afløser - en smuk, yngre
kvinde, som snart skal giftes med den mand, de begge elsker. Du vil
tro, at du har gennemskuet, hvordan hele dette trekantsdrama hænger
sammen. Men du tager fejl”.
"Kvinden Mellem Os" er en psykologisk thriller med et mesterligt og
fremragende plot. Det er en historie der udforsker ægteskabets skjulte
kompleksitet og alle de farlige sandheder og ikke mindst

hemmeligheder, som vi blot ignorerer i kærlighedens navn. Den er
pakket ind i gys og chokerende drejninger der hele tiden giver et nyt
asspekt på historien.
Finn Hansen.
HARPERCOLLINS NORDIC.
DANIEL SILVA: SPIONERNES HUS. Oversat af efter HOUSE OF SPIES.
2017. 461 Sider. Kr. Siden år 2000 har Daniel Silva trofast haft et nyt
bind i hans populære serie om agenten Gabriel Allon. Så 19. december
bliver han 58 år har stadig masser af tid til at skrive nye eventyr med
Gallon. Og det dokumenteres herved næste år udkommer The Other
Woman.
Det er den engelske hovedstad der står for skud. London West End
bliver rystet af en række brutale terrorhandlinger. Angrebene er
desværre et uhyggeligt og unikt eksempel på perfekt timing og
hvordan en planlægning og komplet tavshed, men der er én løs tråd.
Tråden er netop det der involverer Gabriel Allon og hans team der
fører til Sydfrankrig og til en af en af de rigeste mænd i landet, JeanLuc Martel og hans partner, Olivia Watson. Olivia er en smuk sild med
fortis som britisk fotomodel. Olivia foregiver ikke at kende den sande
kilde til Martels enorme formue. Og Martel vender på samme vis det
blinde øje til, da han indgår en farlig forretninger med en mand, hvis
eneste mål er at ødelægge hele den vestlige verden. Sammen, og
naturligvis under Gabriels dygtige ledelse, bliver de nøglepersoner og
helte i den globale krig mod terrorisme og jagten på verdens farligste
mand.
Atter er der spænding på aller fronter. Daniel Silva er stadig en af de
helt store kanoner indenfor spion genren. Vi glæder til The Anoter
Woman lander i brevkassen.
Finn Hansen.
JENTAS.
TAYLOR ADAMS: INGEN UDVEJ. Oversat af JØRGEN A Leth efter NO
EXIT. 2018 295 Sider. 299,95 Kr.
Denne bog får masser af roser med på vejen. Bl.a. skriver et af de nye
hotteste navne, min navnebror A. J. Finn citat: ” Tempo fyldt, skarp og
ubarmhjertig” citat slut. Og det er lige hvad den er. Ingen Udvej er en af
de mest spændende bøger som river godt og grundigt op i læserens
nervesystem. Hele tiden drejes spændingsniveauet op og op. Og som
læser kan man ligeså godt indstille sig på at bogen skal læses i et hug
for man kan ikke lægge den fra sig.
Handlingen: En bortført lille pige låst inde i et hundebur i en varevogn.
Og der er ingen hjælp i miles omkreds.
Hvad ville du gøre? Det er netop de handlinger som hovedpersonen Darby
Thorne foretager der gør bogen forrygende. Darby er på vej til Utah for at
besøge sin døende mor, da hun bliver fanget i en voldsom snestorm i
Colorados bjerge. Vejene bliver fuldstændig sneede til, og hun har kun en

mulighed nemlig at søge ly på en øde rasteplads, indtil stormen er stilnet
af. Hun søger ly i bygningen på rastepladsen, hvor der bare er nogle få
faciliteter som automater med snacks, en kaffemaskine og fire
fremmede mennesker. Blandt disse fire gemmer sig nogle af de værste
psykopater der kreeret i en kriminalroman.
I håb om at kunne fange et signal på sin mobiltelefon går Darby ud i
stormen igen – og her gør hun opdagelsen af den lille pige der er spærret
inde.
Hvem er barnet? Hvorfor er hun blevet bortført? Og hvordan kan det
lykkes Darby redde hende?
Darby får ingen forbindelse på telefonen, ingen andre muligheder for at
komme i kontakt med omverdenen, og hun kan ej heller slippe væk. En af
de andre på rastepladsen har bortført pigen. Men hvem af dem er det?
Darby ser ikke andet valg end at prøve at få pigen fri, redde hende ud af
varevognen og flygte sammen med hende, men hun er fanget i en
dødbringende situation, hvor både pigens og hendes eget liv står på spil.
Hun er nødt til at få hjælp, men hvem kan hun stole på?
Ingen Udvej - er gentager jeg en af de bedste krimier i 2018. Og den
slutter på en fuldstændig original og anderledes måde.
Finn Hansen.
MATTHEW ARLIDGE: TAMPEN BRÆNDER. Oversat af Stig W. Jørgensen
efter LIAR LIAR. 2015. Sider 199,95 Kr
Matthew Arlidge har fået ideen over engelske børnerimm Det kan man
godt forstå for han kommer ikke til at mangle materialeda der findes over
100.
Tampen Brænder er den nye og den fjerde udgivelse på dansk.
Midt om natten lyser himlen over byen op af tre voldsomme
ildebrande.En dødsensfarlig pyroman er på spil. Det er ikke bare et
tragisk sammentræf. For vores veninde, kommissær Helen Grace og
hendes team varsler flammerne et grufuldt møde med en ondskab uden
fortil-fælde. Inden de får set sig om, når pyromanens værk op seks
brande inden for et døgn.Med
To omkomne til følge og adskillige
tilskadekomne. Det er, som om personen bag ønsker at brænde byen ned
til grunden.
Det står hurtigt klart, at det ikke drejer sig om en pyroman, der får et
sygt kick af at betragte flammernes hærgen, men der også ligger noget
langt mere uhyggeligt bag. Men hvordan blev ofrene udvalgt? Og hvem
bliver den næste? Hele byen er i højeste alarmberedskab, og Helen og
hendes politfolk må minutiøst gennemgå de udbrændte rester på jagt
efter brandstifteren, hvis trang til ild lægger menne-skers liv i aske.

Oddsene kan resulterer i at et enkelt fejltrin kan betyde afslutningen på
Helens karriere – og på flere menneskeliv. Mens presset stiger, og flere
bygninger bliver flammernes bytte, truer Helens egne dunkle drifter med
at fortære hende indefra.
For fjerde gang leverer Matthew Arlidge en nervepirrende kriminalromanan skrevet med sådanne en intensitet så man næsten kan
fornemme røgen fra brandene!
Mon ikke vi næste år får det 5. bind Little Blue Boys og måske også bind
6. Hide And Seek. For forfatteren har nemlig taget de danske læsere med
storm!
Finn Hansen.
REBECCA FLEET: GLASHUSET. Oversat af Henriette Rostrup efter THE
HOUSE SWAP. 309 Sider. 199.95Kr.
Et af de helt store trends i buligbranchen i dag, er at bytte lejlighed eller
hus med fremmede. Og så holde en ferie anderledes i nye omgivelser.
Det er den ide som Rebecca Fleet anvender i sin debutroman Glashuset.
Undertegnede er sikker på at når man har læst bogen nok vil tænke sig
om før de fører planerne ud i livet.
Da Caroline og Francis får et godt tilbud om at bytte bolig, så de slår til
med det samme Udsigten til en uges ferie væk fra daglige trummerum
og væk hjemmefra. De har været gennem et par hårde år er men er nu i
fuld gang med at genfinde hinanden som par. De bliver dog noget
forbavset da de ankommer, for det viser sig, at huset er halvtomt og
upersonligt – så det er uhyggeligt svært at forestille sig, hvilket
menneske der bor der.
Men langsomt begynder Caroline langsomt at afdække visse livstegn –
der viser spor tilbage fra hendes eget liv. Blomsterne på badeværelset
og musikken i anlægget. Det virker måske nok uskyldige i hendes mands
øjne, men for hende er de alt andet end det. Det lader nemlig til, at den
person, de har byttet bolig med, er én, hun plejede at kende særdeles
godt. Og nu er denne person ovenikøbet i hendes eget hjem! Langsomt
begynder uhyggen, utrygheden og de forskellige hændelser at udvikle
sig. Hertil ikke mere om handlingen og plottet. Det er kort sagt og
skrevet en Pageturner med stort P, som du ikke lægge fra Dig.
Finn Hansen.
SIMON KERNICK: VIDNET. Oversat af efter THE WITNESS. 2016. 332
Sider. 199,95 Kr.
Undertegnede anmelder har flere gange røbet at han er ellevild med Lee
Childs Jack Reacher. Nu kan han berette at det samme er han med den
nye skribent Simon Kernicks hovedperson strømeren Ray Mason.

En af hovedpersonerne, Jane Kinnear bliver vidne til mordet på sin
elsker. Det går dog meget hurtigt op for Jane, at hun også selv er i fare.
Hun bliver underlagt politibeskyttelse i et sikret hus, da det viser sig, at
hendes elsker lå inde med vigtige oplysninger om et forestående
terroristangreb.
Den anden hovedperson, Kriminalkommissær Ray Mason fra terrorismebekæmpelsesgruppen er en mand med en kontroversiel fortid, men
hans effektivitet gør ham bedre i stand til at forhindre terroristangreb
end nogen anden. Men kan man stole fuldt og fast på ham, eller ved han
mere om planlægningen af terroristangrebet, end han fortæller?
Samtidig prøver Jane at beskrive sin elskers morder for politiet – hvad
hun ikke ved, er at morderen allerede ved hvem hun er, og han ved, hvor
hun gemmer sig. Og han helmer ikke, før han fanger hende. Det er
skiftevis Jane og Ray der beretter handlingen. Vi kan oghså røbe at der
sker en hel masse hændelser og at det hele laver en drejning som
undertegnede i hvertfald set komme. Og det er der nok mange andre
læser der heller ikke gør. Vidnet er det første bind i serien.
Finn Hansen.
STUART MACBRIDE. BLODVEJEN.Oversat af Nikolaj Kvistgaard Johansen efter THE BLOOD ROAD.2018. 480 Sider. 249,95 Kr.
Da Forlaget Harper-Collins Nordic gjorde sin entre i Danmark, havde de
mange gode forfattere fra deres stald med. En af dem der tog
undertegnede med storm er Stuart MacBride. Især de bøger han har
skrevet omLogan McRae. Der er det foreløbigt blevet til et dusin. Og den
aktuelle er netop det 12. bind så nu har vi fået 4 af dem. Dermed er ikke
sagt at den anden serie der har ash Henderson ikke er god læsning,
tværtom. Begge serier er fra øverste hylde.
I Blodvejen – Er der bare nogle ting bare ikke vil forblive begravet.
En ting er også sikkert at Logan McRae’s personlige historie nok ikke
fuldstændig uskyldig og ren. Men, som ansat i afdelingen for professionel
standard, er hans opgave at sætte baren for sine politikollegaers
arbejde. Men da finder Kriminalkommissær Bell død i førersædet i en
smadret bil, kommer det som et chok for alle, især fordi Bell var erklæret
død for to år siden og de der begravede ham – eller det troede de, de
gjorde. Efterforskning tager sin begyndelsen og Logan graver stædigt i
Bells fortid. For hvor har ”afdøde” opholdt sig i al den tid? Og hvad var
grunden til at han forsvandt? Og hvad var det så der er så vigtigt, at han
syntes at det var nødvendigt at vende tilbage fra de døde? Men jo mere
Logan McRae graver, jo flere knogler kommer der frem – og der er
personer derude, som vil slå ihjel for at skeletterne skal forblive

begravet. Og hvis Logan ikke kan stoppe dem, så bliver Bell ikke den
eneste, der må lade livet.
Blodvejen – Er en spændende, medrivende og nervepirrende historie der
oprulles for læseren. Så derfor HarperCollin Nordic vi venter på resten af
serien.
Finn Hansen.
KLIM.
ASHLEY DYER. SPLINTER I BLODET. 2017. Oversat af Ninna Brenøe efter
SPLINTER IN THE BLOOD. 380 Sider. 299,95 Kr.
Læseren bliver fra start straks fanget af åbningsscenen. For hvorfor
agere Kriminalassistent Ruth Lake sådan som hun gør? Efter hun har låst
sig ind hos sin chef, inspektør Greg Carver og finder ham bevidstløs, og
skudt. Hun sletter nemlig omhyggeligt alle spor i lejligheden og tager
forskellige dokumenter og effekter, hvorefter hun låser sig ud. Minuttet
efter går hun igen ind i huset, sætter sine egne fingeraftryk og ringer
efter politiet. Er hun hans gerningsmand? Og hvad er hendes motiver til
at hun sletter sporene?
Lake og Carver har været og er på er på jagt efter en grusom
seriemordereren, Tornemorderen. Ofrene bliver hver gang fundet fuldt
påklædt og omhyggeligt placeret i egne omgivelser, men hver centimeter
af deres kroppe er dækket af intrikate, kryptiske tatoveringer, der er
blevet påført med en giftig torn gennem dage og uger. Er det giften, som
langsomt dræber ofrene?
Lake & den sårede Carver føler, de er tæt på et gennembrud, da et nyt
offer dukker frem, klædt ud som Carvers kone … morderen også er på
jagt efter dem … Og stoler de på hinanden?‘Splinter i blodet’ er en
fremragende krimi, en af de bedste i verden i 2017. Solgt til adskillige
lande. Bogen bliver første bind i en serie. Ashley Dyer er pseudonymet
for disse to damer, krimi/spændingsforfatteren Margaret Murphy og
Retsmedicineren og Analytikeren Helen Pepper.
Finn Hansen.
LINDHARDT & RINGHOF.
STEFAN ANHEM: MOTIV X. Oversat af Mi Ahnhem Thomsen efter
MOTIV X. 439 Sider. Kr. 299,95
Lade det være sagt og skrevet med det samme at det fjerde bind i
Ahnhems Fabian Risk serien ikke er for sarte sjæle. For det første
ligger Fabian Risks datter, Matilda,i koma efter et skuddrama. Hele
familien er naturligvis oprørt over det feje angreb og Fabian må efter
bedste evne sørge for at få dem på fode igen.

Sagen udvikler sig på dramatisk vis da en ung syrisk dreng bliver
brutalt myrdet. Han bliver fundet i en vaskemaskine. Et mord med
racistiske undertoner som sætter gang i et større efterforskningsarbejde hos politiet i Helsingborg. Da der i hurtigt rækkefølge sker
flere mord og bliver Fabian derfor nødt til at krybe i arbejdstøjet
vende tilbage til arbejdet hos Helsingborg politistation.
Her bliver han og hans kolleger kastet ud i en kamp mod tiden og en
presset jagt på gerningsmændene.
Sagen udvikler sig endnu mere da Fabian kommer i besiddelse af
informationer, som hans afdøde kollega Hugo Elvin efterlod sig. Det
giver Fabian viden om nogle forhold på hans egen station, der kan få
fatale professionelle og personlige konsekvenser for alle de
involverede.
Stefan Ahnhem befæster på fornemste vis at han er en af de helt store
forfattere i den svenske kriminal og spændingslitteratur det viser han
med Motv X.
Finn Hansen.
MELLEMGAARD
MORTEN BUSCHMANN: UDSTKKER. INDHENTER lll. 377 Sider. Kr.
Bind 3 i Indhenter serien, begynder hårdt og brutal Det er Året 2014.
En mand findes halshugget i Hornbæk Plantage, og politiet står uden
konkrete spor. Drabet minder på mange måder om afstraffelsesmetoder der praktiseres i Mellem-østen, men der er ingen hjælp at
hente hos de diverse efterretningstjenesterne. PET har travlt med at
afværge nye terrorangreb i København, og FE er i gang med forberede
Flyvevåbnets missioner i Irak og er i fuld gang med koncentrere om de
videre operationer mod Islamisk Stat. Og oven i det hele har politiet
både mandskabsproblemer; samtidig overarbejdstimerne hober sig
op.
Den arbejdsløse Annesofie Gundelach er i store i økonomi-ske
vanskeligheder og skal bestå komplicerede tests for at blive indhenter.
Hendes døtre der må må klare sig selv, har tilsyneladende rodet sig ud
i noget snavs.
Eftersøgte Lukas Fisker meldes dræbt i det borgerkrigsramte Syrien –
manden, som har myrdet seks junkier i Danmark og et ukendt antal
nazistiske krigsforbrydere i Europa. Nyheden om snigskyttens død
bringer et hav af hemmeligheder dukker op til overfladen, og alt
kommer i spil, da Annesofie og eksdrabschef John Milner atter hvirvles
ind i nye og gamle mord.
Der fart over feltet. Det hele spændende serveret som leder tankerne i
retning af svundne dage hvor man slugte den ene Robert Ludlum.
Finn Hansen.

KNUD BJØRN ERIKSEN: SKYD EFTER BENENE. 429 Sider. Kr.
Forfatteren knud Bjørn Eriksen er debutant i krimigenren og hans opus
1 er slet ikke så tosset. Det der sætter historien i gang er: En advokat
og en politimester, to gamle studie-kammerater, de indleder et opgør
med hinanden på et farligt tidspunkt, netop hvor terroren spirer frem,
og Danmark trues med at blive et af målene. Politichefen som har en
klemme på vennen truer ham til at være med til ulovligheder. En
kvindelig præsident for en motorcykelklub mistænkes for at planlægge
terror. Advokaten tvinges af sin gamle ven til at plante falske beviser
mod hende. Truslen om terror sætter en kæde af begivenheder i gang.
Et af spørgsmålene er om beredskabet mod terror er optimalt – eller
skal Danmark være i have permanent undtagelsestilstand? Og om
venskabet mellem advokaten og politimesteren spiller ind da de
afgørende beslutninger for landet skal tages? Her en lille appetit
vækker.
Uddrag af bogen:"Iben medbragte i vognen en eksplosiv mikstur af
flydende ingredienser i en beholder og en pumpe. Miksturen var
fremstillet hjemme i lejligheden af almindelige husholdningsprodukter
og ingredienser, Iben havde læst om på internettet.Hun havde også
detonatoren parat.
Skyd Efter Benene - beretter i fiktiv form om nogle af de udfordringer
som kommer for dagens lys, og pludselig kan ændrer tilværelsen for
de involverede menneskers liv.
Anbefales varmt.
Finn Hansen.
POUL FRIK LARSSON: FORKLÆDT TIL MORD. 370 Sider. Kr..
Poul Erik Larsson skriver ufortrødent videre med sin Marcus Falk serie.
Efterhånden er det blevet til 9 bind.
Denne gang er det endnu bindegal, afstumpet serie-morder der driver
sit blodige spil som Marcus uskadeliggøre. Gerningsmanden klæder sig
hele tiden ud til ukendelighed, hvergang han slår til mod sine nye ofre.
Det er en stjernepsykopat af værste skuffe, og han volder Marcus Falck
og hans team af dygtige efterforskere store problemer. Efter en del
forviklinger og uhyggelige episoder begynder der efterhånden at tegne
sig et billede af gernings-manden. Brik efter brik falder på plads i det
blodige puslespil. Til sidst indledes der en storstilet jagt på den brutale
morder, der hele tiden finder på nye, udspekulerede metoder, hvorpå
han slår sine ofre ihjel. Det bliver et hæsblæsende og sanseløst kapløb
med tiden for at forhindre galningen at slå til igen. Det store
spørgsmål er, vil det lykkes for Falck og hans team? Ja, se det må i
selv finde ud aferfare i Larssons fremragende nye krimi.
Anbefales.
Finn Hansen.
Poul Henrik Pedersen:MED DØDEN SOM GÆST. 228 Sider. 199,95 Kr.
Udgangspunktet i Poul Henrik Pedersens 5. kriminalroman - Med
Døden Som Gæst begynder med et 25-års jubilæumsgilde. Her
deltager 13 studenter, men seancen får en brat afslutning, da deres

gamle rektor falder død om under forretten. Rektoren, viser det sig
senere. er dræbt af en sjælden gift. Spørgsmålet bliver naturligvis
hvem af de 13 fremtrædende borgere er gerningsmanden – og ikke
mindst hvad er motivet? Der er et utal af teorier – men også alt mange
blindspor.
Det bliver Chefpolitiinspektør Christian Dahl der leder efterforskningen. Pludselig står han over for én af sin karrieres mest
gådefulde drabssager, der hen ad vejen også involverer den lettiske
mafia. Efterforskningen afslører hidtil ukendte sider af den afdødes
fortid. Efterhånden, som den videre efterforskning skrider frem,
krakelerer den tilsyneladende ærefuld glansbilledfacade sig hvor der
blandt andet gemmer sig flere lokale koryfæer. Efter yderligere to
uforklarlige giftdrab intensiverer politifolkene sin efterforskning, som
fører ordensmagten ind i et betændt provinsielt miljø hvor der huserer
samvittighedsløse og pengegrådige elementer.
Og da mordgåden endelig er løst, viser det sig, at den bestialske
morder har hele fire liv på samvittigheden! For 5. gang viser
forfatteren at han stadig kan kreere nye spændende historier som får
læseren ud på kanten af lænestolen. Det er Med Døden Som Gæst - et
strålende eksempel på!
Finn Hansen.
MODTRYK.
JØRN LIER HORST & THOMAS ENGER: NULPUNKT. Oversat af Rolf
Stavnem efter NULPUNKT. 392 Sider. Kr. Nu har de to kendte og
populære norske forfattere Lier Horst og Enger slået sig sammen og
har startet en hel ny serie. De præsenterer samtidig et nyt opdager
duo nemlig
kendis bloggeren Emma Ram og politikommissær
Alexander Blix.
Den første sag starter med at den forhenværende sportsstjerne Sonja
Nordstrøm aldrig dukker op i TV-studie er en, hvor hun skulle have
promovere sin nye selvbiografi "Evig Etter". Den unge kendis-blogger
Emma Ramm har på fornemmelsen, at der gemmer sig en god historie
bag sportsstjernens udeblivelse. Derfor opsøger hun Nordstrøm
hjemme, for at blive klogere på stjernens overraskende fravær. Da
Emma åbner Nordstrøms ulåste fordør, finder hun bare en tom
lejlighed hvor der er tydelige tegn på at der har foregået en voldelig
kamp. I stuen er tallet 1 blevet klistret fast på tv'et.
Politikommissær Alexander Blix der er ansvarlig for efterforskningen.
Finder hurtigt ud af at sagen er fuldt af mange vildledende spor. Der er
noget der tyder på, at morderen har en bizard sans for drama og men
også en nøje udtænkt plan.
De to forfattere præsenterer på fornemmestevis at de sammen kan
skrive en spændende og medrivende krimi. Det er "Nulpunkt" et flot
eksempel på. Vi glæder os til opus 2.
Finn Hansen.
SARA PABORN: EN HUSTRUS HÆVN. Oversat af Iben Mondrup efter
BLYBRÖLLOP. 2017. 208 Sider. Kr.

trods det engelsk klingende navn er sara Paborn fra broderlandet
Sverige. Hovedpersonen Irene Husvig er bibliotekar og stille lille mus
som alt forlænge har accepteret at blive huet af sin gemal. Et rigtigt
dumt svin som hun har været gift med i 39 år. Horst som svinet hedder
er kabelmontør. Irene er kørt træt i gemalens brovtende facon og
konstante spydigheder. Ved et tilfælde finder hun en kasse med
blylodder i kælderen, og pludselig står alting klokkeklart for hende:
Hun vil af med sin mand. Irene begynder med stor entusiasme og stor
opfindsomhed sin rejse fra at være den lille grå mus til amatørkemiker
med dødelig viden om toksiner.
EN HUSTRUS HÆVN - er en dramatisk historie om et ægteskab der er
ved at gå i opløsning. Nemlig beretningen om en kvindes vej til frihed og om en giftmorder der tager skeen i den anden hånd. Det hele er
fortalt med en bitter sort humor.
En Hustrus Hævn får de varmeste anbefalinger med på vejen.
Finn Hansen.
POLITIKKENS FORLAG.
ANNA EKBERG: HAVETS BØRN. 402 Sider. 300,00 Kr.
Skæbnen er et lille øjeblik, der ændrer alt. Som da Rebekka og hendes
mor kører galt på vej til hospitalet. Chaufføren er stresset, Rebekka
skal føde, bilen foran dem bremser for hårdt op og sammenstødet er
uundgåeligt. Den morgen mister Rebekka alt, både sin mor og sit
ufødte barn. At Rebekka overlever, er nærmest et mirakuløst. Eller
nærmere en forbandelse.
Så springer historien 17 år frem, Rebekka er omsider langsomt ved at
ryste sin fortid af sig, også uheldet dengang i Afrika, her var hendes
far udsendt som ambassadør. Hun er nu 34 år, sælger dyre
landejendomme i Jylland, livet er omsider ved at blive rigtigt godt
igen. Indtil den dag, skæbnen atter slår ned igen. Denne gang er det
en kræftsygdom. Aggressiv og livstruende. Rebekka kan dårligt tro,
hvad hun hører, da lægen forklarer, at hun kun har en mulighed for at
overleve, nemlig hvis hun får foretaget en knoglemarvstransplantation
fra et nært familiemedlem. Rebekka har desværre ingen søskende, den
eneste chance er hendes far.
Men da den undersøgelse viser, at farens celler ikke matcher
Rebekkas, dør det sidste håb. Indtil en ny sandhed kommer frem.
Hendes Fars hemmelighed. Alt det han har gjort sit bedste for at skjule
for Rebekka siden den frygtelige ulykke. Om Rebekkas barn, en lille
pige. Datteren døde ikke den nat. Hun blev bortadopteret. Og måske
lever hun stadig.
Samtidig, et sted i Københavns ghettokvarter, venter der en uhyggeligt
og frygteligt syn for drabsefterforskeren Kim. En kvinde er blevet
myrdet. Det har Kim set før. Men at der er skåret noget af liget, og

morderen har taget det med sig, har aldrig været vidne til før. Noget
der ikke bare peger på morderens identitet, men på en større
konspiration, en sag der strækker sig ud over landets grænser, helt ind
i mørkets hjerte.
Det er detn 3. bog fra Anna Ekberg alias Anders klarlund og Jakob
Weienrieich og der hersker i tvivl for undertegnede, at det er deres
bedste til dato. Plottet er genialt. Personer og miljø ligeså. Hvad der er
aller fornemst er, det hele går op i en realistisk enhed.
Finn Hansen.
MADS PEDER NORDBO: KOLD ANGST. 367 Sider. 250,00 Kr.
Kold Angst - er den selvstændige fortsættelse af bestselleren Pigen
Uden Hud, der straks tog læserne og anmelderne med storm og der
hurtigt blev solgt til oversættelse i 17 lande.
Hovedpersonen Tupaarnaq er vendt tilbage til Nuuk for at hjælpe sin
eneste ven, Matthew Cave, med at finde dennes halvsøster, Arnaq. Hun
er nemlig forsvundet under en weekendtur til den afsides beliggende
og forladte by Færingehavn. Det er blodsporene i et af de faldefærdige
huse taler deres eget tydelige sprog, men det er først, da Arnaqs mor
får et opkald fra den skrækslagne og afkræftede Arnaq, at det for alvor
står soleklart for alle, at der er ved at ske en uhyggelig og forfærdelig
forbrydelse.
Matthews far, Tom, var som ung soldat udstationeret på Thulebasen.
Her blev der udført et hemmeligt eksperiment, der endte
katostrofatalt. Det resulterede i atTom blev mistænkt for dobbeltdrab
og blev tvunget til at flygte i hast gå i skjul. I forbindelse med Arnaqs
forsvinden åbnes der op for den gamle Thule-sag. Hvad der er værre
da det går op for Matthew, at han selv bliver brugt som en brik i et
spil, der handler om liv og død, magt og kontrol. Han mærker mere og
mere et støt stigende pres fra både det Grønlandske politi og ikke
mindst det amerikanske militær, der også for enhver pris vil have fat i
Tom. Sideløbende kæmper Matthew i blinde for redde Arnaqs liv og
forsøger samtidig at tale Tupaarnaq til fornuft , så hun ikke gør op med
sin egen fortid på en måde, der kan ende med overlagt mord …
Historien er en iskold hårrejsende og nervepirrende beretning i et barsk
miljø med et spændende og medrivende plot. En af de store
læseoplevelser.
ELISABETH NOREBÄCK: I MIT BLOD. Oversat af Lisbeth Kjær Johansen
efter SÄG ATT DU ÄR MIN. 2017. 378 Sider. Kr.
Elisabeth Norebäck er et helt nye og store navn der er braget igennem i
Sverige. Det samme gjorde hun kort efter internationalt at hun foreløbigt
er solgt til 26 lande og flere kommer hele tiden til.
Oplægget i historien fanger da også med det samme For alle tror, hun er
død. Men Du (læseren) ved, at hun lever. Og nogen vil gøre alt hvad der
muligt for at skjule sandheden.

Stella er bare uopmærksom et kort øjeblik, og netop præcis i det øjeblik
forsvinder hendes lille datter sporløst. En storstilet eftersøgning sættes i
gang, men den giver intet resultat for alt peger på, at den lille pige er
druknet, og hun erklæres derfor senere død.
Tyve år senere er Stella endeligt kommet videre med sit liv; Hun arbejder
som psykoterapeut og har fået stftet en ny familie. Men en dag står en
ung kvinde på hendes dørtrin til hendes praksis. Hun hævdrr at være
hendes forsvundne datter. Begivenheden fører til at hun rammes af et
voldsomt panikanfald, der slynger hende direkte tilbage til fortiden. Hun
er nemlig overbevist om, at kvinden ved døren er hendes døde datter,
men hvad er det, der gør hende så rædselsslagen, for er hun sindssyg,
eller skal hun stole på sit instinkt?
I Mit Blod – er både en uhyggelig isnende psykologisk thriller men også
et interessant bud på om, hvor langt ud smerten det kan drives efter
savnet af et barn.
Foreløbigt er det den eneste bog fra Norebäck, desværre. Vi håber den
snart bliver fulgt op af en opus 2.
Finn Hansen.
T. M. PALSHOF: DRØMMEHVISKERNE. SOMMERFUGLKLANEN BIND 2.
384 Sider. 300,00 Kr. T. M. Palshof debuterede på forlaget Under
Pressure i 2017 med Sommerfugleklanen. Pavens Yndling. Forlaget
Politiken fandt hurtigt ud af er her er et nyt talent i spændingsgenren og
tilbød Palshof at komme under deres vinger. Og han slog til med det
samme. Det er stadig de to hovedpersoner fra debuten der er i
begivenhedernes centrum. Men nu har de to tidligere CIA-agenter Tristan
og Clara selv blevet jaget vildt efter de har forladt efterretningstjenesten til fordel for Sommerfugleklanen – den hemmelig,
verdensomspændende bevægelse, der arbejder for at holde liv i håbet for
menneskeheden. Og organisationen har mere end rigeligt at se til for
verdenssamfundet står overfor hidtil usete udfordringer. Klanen er
nemlig i færd med at iværksætte et dristigt og kontroversielt plan, der
skal påvirke udviklingen. Tristan og Clara er blevet nøglefigurer i denne
farlige plan, de bliver først sendt til Frankrig og siden til Iran for at være
med til at lægge de sidste brikker på plads, før det hele for alvor går løs.
Mens Clara får sin ilddåb i klanens hvisketeknik i Teheran, og Tristan
drager ud i den iranske ørken på en farlig mission for at løse et
ældgammelt mysterium – men ude i intetheden bliver han pludseligt
konfronteret med en fortid, han ikke anede, han havde.
Drømmehviskerne er atter en fremragende, spændingsmættet og højaktuel fortælling om håbet for en bedre verden. Vi tør godt udråbe T. M.
Palshof som Danmarks svar på Dan Brown når han er bedst. PS. Samtig

med denne har Palshof også fået udgivet en junior spændingsroman med
Larverne. Pavens Yndling. Den ideelle og oplagte julegave til teenagerne
i familien.
Finn Hansen.

