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-2LEDER. På forsiden denne gang præsenterer vi en pæn række af
krimi/spændingsromaner der må være oplagte til at tage med i sommervarmen på stranden eller når regnen trommer på taget. God fornøjelse og
på gensyn til ultimo september.

KRIMICIRKLENS BREAKING NEWS.
SANNE OG BRIAN WIND-HANSEN H.C. ANDERSEN MORDEREN.
Noget tyder på at efteråret/vinter 2019 kommer til at stå i H. C. Andersens
tegn. Der er i hvertfald nu to af slagsen på vej. Som bekendt er Politikens
forlag der kommer med en ny serie skrevet af trioen A. J. Kazinsky og
Thomas Rydahl med Mordet På En Havfrue. Og nu melder forlaget Originals
at de udgiver H. C. Andersen Morderen. Den er skrevet af forfatterparret
Sanne og Brian Wind-Hansen. Handlingen: Nytårsmorgen bliver en tiårig
pige fundet myrdet i en baggård i Odense. Hendes lig er opstillet som en
morbid kopi af H.C. Andersens eventyr om den lille pige med
svovlstikkerne: sammenkrøbet, frosset ihjel, og i hænderne knuger hun et
bundt afbrændte svovlstikker.
Politiassistent Tom Kross sættes på sagen og må på grund af morderens
særprægede signatur søge hjælp et lige så usædvanligt sted: hos en ekspert
i H.C. Andersens eventyr.
Samtidig et andet sted i Odense kommer krisepsykolog Dina Becks studier
i ondskab pludselig alt for tæt på virkeligheden – og mordet på den lille
pige med svovlstikkerne bliver startskuddet på en af Danmarkshistoriens
mest makabre mordsager.
H.C. Andersen-morderen er første bind i Originals-serien om Kross & Beck.
Men det er ikke første gang at H. C. Andersen bruges i kriminallitteraturen.
For allerede i 201 udgav Forlaget Historia, Finn Wiedemanns H.C. Andersen
Mordene.
Finn Hansen
ENDNU EN DANSK KRIMINALFORFATTERS BØGER FILMATISERES.
Denne gang er det Anne Mette Hancock. Det går forrygende for krimiforfatteren. Lindhardt og Ringhof har netop lukket en aftale med EPIQ Film
om rettighederne til hendes krimiserie om journalisten Heloise Kaldan og

-3hendes makker i politiet, Erik Schäfer.
Aftalen gælder de to bøger, der allerede er udkommet: Ligblomsten og
Mercedes-snittet samt den kommende bog i serien Pitbull, der udkommer
3. januar næste år.
"Jeg er simpelthen så glad og knib-mig-selv-i-armen-stolt og glæder mig helt
vildt til at se Kaldan og Schäfer i mit fjernsyn", siger Anne Mette Hancock,
der er uddannet journalist, men nu lever som forfatter på fuldtid.
Anne Mette Hancock debuterede i 2017 med Ligblomsten, der blev en
omgående succes, lå på bestsellerlisterne i et halvt år og indbragte hende
Det Danske Kriminalakademis Debutantpris. Året efter kom andet bind i
serien, Mercedes-snittet, der gav hende titlen som Årets forfatter hos
onlineboghandlen Plusbog.
OPLYSNING OM EN NY SHARON BOLTON.
Selvom Krimicirklen ikke har kunnet tiltuske sig et anmeldereksemplar
fra Forlaget Mrs. Robinson, har vi besluttet at vi anmelder Fortabt som
titlen er. (Bogen har undertegnet fået fødselsdagsgave). Så derfor kan i gå
ind på siden og tryk tasten Mrs. Robinson. Der står anmeldelsen.
NY DANSK FORFATTER PÅ FORLAGET BOD ALIAS BOOKS ON DEMANDS.
Under en surfing på forlagets BODs hjemmeside faldt Krimicirklens
redaktør over et nyt forfatternavn. Navnet er Marian Hanson. Hanson er
pæredansk og har siden 2017 skrevet 4 bøger. Alle fire har en spændende
og original amatørdetektiv og astrologen Emma Johnston. Hun har som
sparringspartner og kæreste Dwayne Miller.
ROLLEN SOM ANNA GRUES ”SKALDEDE DETEKTIV” DAN SOMMERDAHL
ER PÅ PLADS.
TV2 CHARLIE der har besluttet Anna Grues Den Skaldede Detektiv skal
spilles af Peter Mygind. Helsingør bliver rammen om TV 2 CHARLIEs
første egenproducerede krimiserie, ’Dan Sommerdahl’. Optagelserne
er allerede i gang. De blev indledt mandag 6. maj i den
nordsjællandske by ved Øresund, som hele sommeren og frem til 20.
september vil være den levende ramme, som serien udspiller sig i.
CHARLIE-serien, der er inspireret af bestsellerforfatteren Anna Grues
krimier om ’Den skaldede detektiv’, har Peter Mygind i hovedrollen
som Dan Sommerdahl – en højt respekteret politiefterforsker, som
engagerer sig stærkt i opklaringen af byens store kriminalsager. Men
engagementet har en pris for Dans privatliv.
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bliver spillet af Laura Drasbæk, som er chefkriminal-tekniker på
samme politistation som sin mand. Her arbejder også deres fælles
kollega og ven, efterforskningsassistent Flemming Torp spillet André
Babikian, der har været hemmeligt forelsket i Marianne siden
ungdommen. TV-serien forventes vist i 2020.

KRIMICIRKLENS NYESTE
FORLAGSANMELDELSER.
FORLAGET ARONSEN.
CLARE MACKINTOSH: LAD MIG DØ. Oversat af Brian Christensen efter LET
ME LIE. 456 Sider. Kr. 249,95
Med 3 bøger har definitivt slået fast at hun hører til en verdens bedste
skribenter når det gælder Domestic Noir thrillers. Det er bevidnet af både:
Lee Child, Paula Hawkins, Shari Lapena, Fiona Barton og garanteret en
masse andre personligheder. Oplægget fanger da også læseren med det
samme. For....
”Politiet sagde det var selvmord. Anna siger det var mord. De tager begge
fejl.””Politiet sagde det var selvmord. Anna siger det var mord. De tager
begge fejl.”
Handlingen:For et år siden valgte Caroline Johnson brutalt at tage sit eget
liv: et chokerende selvmord der var planlagt til at matche hendes mands
blot få måneder tidligere.
Hovedpersonen er selvmordernes datter Anna. Hun har siden kæmpet har
med at acceptere deres død lige siden. Nu hvor hun har fået en babyen, og
nu savner Anna sin mor endnu mere og begynder at sætte spørgsmålstegn
ved sine forældres død.
Men det viser sig hurtigt at begynde at rode i fortiden resulterer i at hun
udsætter sig selv for livsfare. Nogle gange er det mere sikkert at lade de
døde være i fred.
Med Lad Mig Dø. Har Clare Mackintosh skrevet en nervepirrende
uforlignelig psykologisk thriller som man ikke glemmer lige med det
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Hun får de mulige 6 Diamanter hvis der havde været flere sten i systemmet
havde hun fået maksimum.
I 2019 skulle A Cotswold Family Life være på vej i UK.
Finn Hansen.
FORLAGET ARVIDS.
MARCO MALVALDI. FORDÆKT SPIL. Oversat af Kirsten Asaa efter IL
TELEFONO SENZA FILI. 2014. 174 Sider. ? Kr.
Fordækt Spil – er det 5 bind i Barlume serien. Og som sædvanlig er det dejligt
afslappende at tage en lille pause fra diverse seriemordere som er på banen i alle
afskygninger pt. Den nye Kommissær Alice Martelli er i modsætning til sin
forgænger lydhør over for sladderen der florere mellem Pinetas indbyggere.
Sagen er den, at en kvinde er tilsyneladende forsvundet. Rygterne om hvad der
kan været hændt kvinden, bryder ud i lys lue. Og de tager for alvor fart fart, da
det oplyses at parret havde et skænderi inden hun forsvandt. Så Martelli bliver
godt hjulpet af det selvbestaltede ”Bar Lume efterforskningshold” bestående af
de fire gamle gutter. Som sædvanlig får man atter et indblik i den italienske
hverdag med alle dens rænkespil og andre retfærdige uretfærdigheder. Der er 5
diamanter. Finn Hansen.
ANTONIO MANZINI. SORT PISTE. Oversat af Ole Laursen Vig efter PISTA
NERA. 236 Sider. Kr
Arvids forlag har som bekendt en forkærlighed for italienske kriminalromaner.
Og de har efterhånden vist os en bredt udsnit af dem. Nu kommer forlaget med
en ny forfatter og en hel anderledes detektiv end f.eks. Andrea Camilleris
retfærdige og ubestikkelige Montalbano, er Antonio Manizinis, den 46 – år
gamle vicekriminal-inspektør, Rocco Schiavone det lige modsatte. Han er
fordærvet, uærlig, brutal, seer bort fra regler og er grov og korrupt. For det
ikke skal være løgn med en sort fortid. Trods al dette er han også en effektiv
person når det stikker ham med en sor opklaringsprocent til følge.
Rocco Schiavone er blevet forflyttet (læs forvist) til Aosta i De Italienske Alper,
755 km fra hans elskede Rom. Iført Clarks-støvler og Lodenfrakke, totalt
nytteløse i det barske snedækkede klima, går han i gang med efterforskningen af
den første sag: der drejer sig om et lig fundet et lig der er mast til ukendelighed
og ilde tilredt og halvt begravet i sne på løjpen. Et er at kæmpe mod sneen, noget
andet at slås med de lokale politifolk, hvor de fleste af dem er tumper i Roccos
øjne.
Manzini skriver med sarkasme og en god portion selvironi om den italienske
nation på godt og ondt. Sort Piste - er det første bind i Rocco Schiavone-
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læsere. 5 diamanter. Finn Hansen.
ARNO SAAR: TOGET TIL TALLINN. Oversat af Thomas Harder efterIL
TRENO PER TALLINN. 2016. 190 sider.
Arno Saar er det pseudonym som den italienske forfatter Alessandro
Perissinotto anvender, når han skriver sin serie om den estiske politikommissær
Marko Kurismaa.
Marko Kurismaa er politikommissær i Tallinn. Her bliver han sat på en kilden
sag. Det sker da en russisk statsborger bliver fundet død i toget fra Sankt
Petersborg. Først er teorien, at han er død af en blodprop, men det viser sig, at
han er blevet forgiftet. Der er med andre ord tale et mord, som kan give
diplomatisk bøvl. Hos Marko vækker sagen desuden ubehagelige mindelser om
sovjettiden.
En sag for Marko Kurismaa, bind 1. Og den lover godt for de følgende.
Forfatteren bruger som motiv en tragisk begivenhed fra 1993. Noget som faktisk
godt have været det er skete i katastrofen. Der er 5. Diamanter til Toget Til
Tallinn.
Finn Hansen.
FORLAGET BOOKS ON DEMAND.
MARIAN HANSON: ASPEKT FOR MORD. 299 Sider. 159,95 Kr.
Under en gennemgang og søgning på hvad der var kommet af aktuelt fra de
forskellige forlag gik jeg ind på BOD. Der blev opmærksom på fem under den
fælles serietitler ”Stjernehimmel”.De er skrevet af Marian Hanson som trods
navnet er pæredansk. (Hun har i øvrigt en flot hjemmeside www.
Marianhanson.dk)
Jeg faldt pladask for heltinden i serien, astrologen Emma Johnston og hendes
Strømmer ven. Marian Hanson kalder selv sin serie. ”Hyggelige krimier med
med spænding, uhygge og romantik og et strejf astrologi”. Den aktuelle
begynder med denne appetitvækker på bagsiden....
” Er der"Er der nogen?" spurgte hun angst. Det er bare mig."En del af mørket
løsrev sig fra buskadset og trådte ud på stien foran hende ...
Da en ung kvinde bliver brutalt myrdet, står politiet på bar bund i sagen.
Søsteren til den dræbte opsøger Emma Johnson og beder hende som astrolog se
på sin dræbte søsters horoskop. Emma accepterer tøvende, og i horoskopet
finder hun nogle antydninger, der får hende til at råde klienten til at gå til
politiet med nogle spor, som fører til den dræbtes arbejdsplads. Men søsteren
når ikke til politiet. På vejen bliver hun kørt ned og dræbt af en flugtbilist.

-7Emma tror ikke, trafikdrabet var en ulykke. Men politiet vil ikke lytte.
og pludselig er hendes eget liv i fare."Aspekt for Mord" er første bog i serien
"Stjernehimmel" med astrolog Emma Johnson.
Bemærk: NB. Bogen har tidligere været udgivet med titlen "Jagende Skygger".
Finn Hansen. Giver 5 diamanter .
MARIAN HANSON: MORDETS FILOSOFI. 307 Sider. 159,95 Kr.
Mens hun omhyggeligt låste efter sig, konstaterede hun, at trappen lå hen i
mørke. Hun sukkede irriteret, idet hun tog et fast greb om gelænderet og
famlede sig ned, trin for trin.
Halvvejs nede fik hun en besynderlig følelse af, ikke at være alene. Hun satte
tøvende foden ned på næste trin …
En række bestialske drab hærger City, og samtidig er der sket en uforklarlig
stigning i selvmordsstatistikken. Det giver en masse overarbejde til
kriminalassistent Dwayne Miller og hans kollega og ven, Hank Morrison.
Politiet anholder en ung mand, mistænkt for drabene. Men Dwaynes kæreste,
astrolog Emma Johnson, det tror Emma ikke på, hun ser andre spor: I den
mistænktes horoskop er der tegn der tyder på at der er tale om forgiftning. Det
giver en helt ny indfaldsvinkel til sagen. Dwayne kan imidlertid ikke som
politimand bruge hendes alternative teori til noget. Det ville hans forsatte nok
ryste på hovedet af.
Men det får Emma og hendes veninde, Abby, til i al hemmelighed at starte deres
egen efterforskning ad utraditionelle veje. Samtidig ignorerer Emma uheldigvis
en stærk intuition om, at en katastrofe nærmer sig … Og noget tyder de nemlig
pludselig selv er i fare
"Mordets Filosofi" er anden bog i serien "Stjernehimmel" med astrolog Emma
Johnson. Og den tildeles også 5 diamanter fra krimicirklen.
Finn Hansen.
MARIAN HANSON: BESAT AF MORD. 342 Sider. 159,95 Kr.
Den 3. ”Stjernehimmel” krimi Besat Af Mord har følgende appe-titvækker til
læseren: ”Morderen stod i skjul bag nogle træer på det vidtstrakte campusområde. Hætten var trukket godt frem i panden, og et stort uldent tørklæde
skjulte næsten resten af ansigtet. Det var en udmærket camouflage, eftersom
vejret gjorde det til en naturlig påklædning …”
I den opholder Emma Johnson sig midlertidigt i City. Hun underviser et
aftenskolekursus i astrologi. mens hun underviser i astrologi på et
aftenskolekursus. Hun og hendes kat, Stella, bor i et hus, hendes kæreste
Dwayne og hans ven og kollega, Hank har lejet sammen. Hun ser imidlertid ikke
meget til de to kriminalassistenter, der konstant er på overarbejde for fanden er
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skyde sine ofre og dræbe dem på lang afstand.
Samtidig oplever Emma en mærkelig følelse af uro i forbindelse med én af de
elever hun underviser. Da hun studerer hans horoskop nærmere, finder hun
nemlig en hel del karaktertræk, der matcher FBI's egen profil for en
seriemorder.
Da en anden af hendes elever bliver brutalt myrdet, indser Emma vigtigheden af
at gå dybere ind i tolkningen af horoskopet. Men det skal gå stærkt for at redde
det næste offer …
Pludselig er både Emma og Abby i farezonen. Men - Kan man afsløre en
seriemorder simpelthen ved at studere hans horoskop? Det er spørgsmålet. Men
med en smule held - og en kat, der véd et tilfælde nøjagtigt ved hvilke knapper,
der skal trykkes på - er det måske muligt.
"Besat af Mord" er tredje bog i serien "Stjernehimmel" med astrolog Emma
Johnson. Fortællingen er både overraskende spændende og morsom især de
episoder hvor de to strømere der sammen med pigerne skal på møbel indkøb. 5
diamanter.
Finn Hansen.
MARIAN HANSON. UVENTET MORD. 349 Sider. 159,95 Kr.
”Hans hånd faldt ned uden at nå glasset. Døsigheden overmandede ham, og hans
hoved faldt kraftesløst ned på sofaens ryglæn. Munden åbnede sig, og en dyb,
besværet snorken markerede hans åndedræt.
Hans gæst iagttog ham et øjeblik, indtil han var sikker på, at hans vært var dybt
bevidstløs. Derefter rejste han sig og trak et par éngangshandsker frem fra sin
bukselomme” …
det er en serie pyromanbrande hærger Petervilles omegn. Netop omkring
nabolag. Astrologen Emma Johnsons og beboerne i byen er skræmte. Indtil nu
er ingen gudskelov blevet dræbt i forbindelse med brandene. Men billedet
ændres radikalt da gården, der er nabo til Emma, bliver brændt af, og beboeren
omkommer i flammerne. Især da det viser sig, at hans død ikke var tilfældig. Det
var overlagt mord. Hvem er det næste offer?
"Uventet Mord" - er fjerde bind i serien "Stjernehimmel-serien" med astrolog
Emma Johnson. Desværre det foreløbige sidste men måske er der et 5. bind på
vej efter at have mailet med Marian ville hun ikke helt afvise det. Men her er der
5 diamanter.
Finn Hansen..
FORLAGET DREAMLITT.
JORGE ZEPEDA PATTERSON. DEN SORTE TRØJE. Oversat af Martin Windeløv
efter MUERTE COMTRARRELOJ. 2018. 382 Sider. 299,00 Kr.
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medens masser af folk spildte tiden med at glo på ”det kørende Apotek”,
slappede undertegnede af med Den Sorte Trøje.
Det er fire forskellige hændelser under Tour de France der alarmerer
politiet: en skandale, et voldeligt overfald, en forgiftning og ikke mindst et
formodet selvmord. Så det står hurtigt klartDet står klart, at der under
dette års Tour de France er en morder med i feltet.
Hovedpersonen Marc Moreau, er en af Tourfeltets bedste hjælperyttere og
tidligere militærpolitibetjent. Han rekrutteres af politiet for at følge
begivenhederne inde fra feltet. Marc er klar over, at der er ryttere, der er
villige til at sætte livet på spil for at vinde en etape i Touren, men er der
også én i feltet, der er villig til at dræbe for at opnå det største mulige i
cykelsportens verden.
Den Sorte Trøje – er et forfriskende pust i krimigenren. Og der er ikke
noget at sige til at Dreamlitt sikrede sig udgivningsrettighederne til trøjen.
5 Diamanter.
Finn Hansen.

FORLAGET EGOLIBRIS:
MICHAEL FORD. HOLGER DANSKE. 237 Sider. 249,95Kr.
det er et fremragende scenarie som Michael Ford sætter op samtidig med
månen stemningsfuldt står op over Kronborg Slots borggård. Det er en
smuk sensommeraften, hvor forventningsfulde publikummer valfarter til
årets opførelse af Shakespeares legendariske drama Hamlet, er der flere
farligere og dramatiske ting under opsejling i kulissen.
Den unge kristne litteraturstuderende, dansk-palæstinenseren John Abdul
Ali Hansen, sidder blandt publikum – udstyret med en
selvmordsbombebælte. John Abdul vil forsøge at redde sin familie, der som
ham også taget som gidsler. Han ville under andre normale
omstændigheder havde nydt at se sit foretrukne teaterstykke i fulde drag,
men intet er, som det umiddelbart det ser ud til. Samtidig med at historien
udvikler sig skildres den spændende historie om prins Hamlet
I århundreder har gode gamle Holger Danskes ånd våget over Kronborg og
Danmark. Spørgsmålet er nu, om ånden atter vågner op til dåd og
forhindrer den dødbringende mission, eller om en årvågen
efterretningstjeneste og et unikt undercover samarbejde kan nå at standse
terrorhandlingerne.
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baggrundstæppe for gidseldramaet. Der er 5 diamanter.
Finn Hansen
FORLAGET FARFALLA.
INGER GAMMELGAARD MADSEN. GADEPRÆSTEN. 357 Sider. 249,00 Kr
Med Gadepræsten kan Inger Gammelgaard Madsen melde dusinet fuld! Og
det er absolut en historie der fanger læseren fra spids. Dramaet sættes i
gang af en nogle juniorspejdere finder en død kvinde i et hus i Lisbjerg
Skov. Ofrets ansigt er slået til ukendelighed, og hun har ligget død i flere
uger. Det besynderlige er, at der ingen som kender hende tilsyneladende,
og hun har ingen identitetspapirer på sig.
Sagen lander på Politikommissær Rolando Benito skrivebord. Og snart er
han og hans team hos Østjyllands Politi efterforsker konstaterer at det
bliver en hård nød at knække. Bl.a. fordi, hvem kvinden er, og hvad der er
foregået i huset og ikke mindst at ifølge retsmedicineren er kvinden død af
naturlige årsager, men det tror Rolando absolut ikke på. Han har aldrig set
et mere unaturligt gerningssted end husets.
Samtidig er politiet koncentrerer sig om en anden aktuel sag nemlig at
finde en gerningsmand, der har smidt sten fra en jernbanebro og dræbt en
ung kvindelig billist.
En anden person som får betydning for sagernes opklaring Rolandos
hustru Irene. Hun får gennem sit arbejde i Dansk Flygtningehjælp kontakt
til den meget mystiske person som slet og ret kalder sig gadepræst. Han
begynder at komme i deres hjem. Rolando er fra start af ikke tryg ved ham,
og han sætter sig for at finde ud af, hvad det er, han skjuler.
Naturligvis bliver læsernes anden gamle veninde, Anne Larsen inddraget i
begge sager gennem sit arbejde som journalist og studievært på TV2
Østjylland. Sammen med sin stedsøster kommer tæt på ulykken ved
jernbanebroen, som måske kan være et drabsforsøg.
Efterhånden som efterforskningen skrider frem, viser det sig, at der er
foregået noget uhyggeligt i huset i skoven, og det trækker forbindelse til en
lille ø i Limfjorden med en grum fortid.
Gadepræsten er en af de aller aller bedste krimier i dusinet. Inger
Gammelgaard Madsen, har lavet en flot research og på de oplysninger har
konstrueret et meget tankevækkende og realistisk plot.
Der er 6 fornemme diamanter.
Finn Hansen.
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TOMMY THORSTEINSSON: HAVHVEPSEN. 332 Sider. Kr.
Thorsteinsson som vi første gang blev præsenteret for med Ensom Ulv er
nu aktuel igen. Hans nye er en krimithriller man som læser ikke glemmer
lige med det samme. Havhvepsen (på latin Chironex Fleckerie) er et af
verdens farligste dyr. Dens gift fører til en hurtig og smertefuld død!
Handlingen: En intelligent og skruppelløs hacker er på spil i det danske
erhvervsliv. Hackeren går helt målrettet efter de mest velhavende
erhvervsfolk, der ha fået indopereret en pacemaker. En afslappende
ferietur til Mallorca for en af personerne ender med et kynisk angreb, og
snart kan hackeren skrive morder på visitkortet.
Under ledelse af drabschef Victor Bach kæmper efter-forskerne med at
identificere gerningsmanden. De søger hjælp hos den noget aparte Dieter
Wolf, der nu arbejder hos NC3, Nationalt Cyber Crime Center. Han kommer
hurtigt på sporet af den tilsyneladende hacker, men har efterforskerne
rettet kikkerten mod den helt rette gerningsmand, eller har Dieter fundet
sin overmand?
Samtidig kæmper vores veninde fra debut´en Anna Blaafalk med
eftervirkningerne af sommerens likvideringsforsøg mod hende og et
dødsfald i familien. I kulissen spøger både kærligheden og en tidligere
kollega.
Havhvepsen – er som skrevet, det andet selvstændige bind i den
anmelderroste serie om efterforskerne i afdelingen for personfarlig
kriminalitet. Fra Krimicirkle får den fuld hus nemlig 6 funklende
diamanter samt de varmeste anbefalinger.
Finn Hansen.
FORLAGET GYLDENDAL.
HARRIET TYCE. BITTER FRUGT. Oversat af efter BLOOD ORANGE. 349 Sider.
199,95 Kr.
Alt er tilsyneladende fryd og gammen – Ja tilsyneladende! For Advokaten
Alison har alt hvad man kan ønske sig. En hengiven mand, en skøn datter
og en karriere, der er på toppen. Men hun drikker alt alt for meget, og
tager sig ikke hensyn til familie og nok med det har hun en hektisk
sexaffære med en kollega. Det ser ud til at lysne da hun får til opgave at
forsvare en kvinde. Hun er anklaget for mord. Men des-værre viser det sig
at muligheden kan blive uhyggelig farligt. For der er noget ved kvindens
historie, der ikke rimer. Og der er også nogen, der holder øje med Alison.
Personen truer hende via mails med ordlyden ”Jeg ved, hvad du laver”, får
hun fra et ukendt nummer. Der er nogen der vil have hende til at bøde for
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datter… Hertil og ikke længere om handlingen. For nu udvikler historien
sig i rivende hast. Men det er ligesom der mangler noget.
4 diamanter.
Finn Hansen.
FORLAGET HARPERCOLLINSNORDIC.
PERNILLA ERICSON. VILDTFREMMED. Oversat af Camilla Pontoppidan
Haderup efter NÄR DU VÄNDER DIG OM. 2018. 301 Sider. 269,95 Kr
Beretningen er inspireret af en autentisk hændelse. Den begynder med at
en vildfremmed, beruset mand tiltvinger sig adgang til en kvindes hjem i
Södermalm i Stockholm. Her voldtager hende brutalt. Politiet er heldig og
pågriber manden på gerningsstedet. Sagen ser ud til at være ligetil. Men da
manden kan fremvise en skriftlig invitation, falder opklaringen sammen
som en korthus, og han går fri. Politiet begynder at efterforske dybere i
sagen, og det bliver optakten til en eftersøgning, som savner fortilfælde
med voldtægtsmænd, som ikke kan dømmes. Snart spreder frygten sig, og
Erlagruppen med Liv Kaspi i spidsen påtager sig den svære opgave med at
finde og afsløre gerningsmændene, som forfølger og terroriserer kvinder.
Samtidig kæmper Liv Kaspi med sit eget privatliv. Hun elsker nemlig
Rikard, en mand med en lyssky fortid i det kriminelle miljø – men kan hun
stole rigtigt på ham?
Vildfremmed - er endnu en nervepirrende, medrivende fortælling fra
Pernilla Ericson. Det er et originalt plot der får sveden til at løbe koldt ned
ad ryggen på dig. 5 diamanter.
Finn Hansen.
ELIZABETH GEORGE. EN LILLE OND HANDLING. Oversat af Birgitte Brix
efter JUST ONE EVIL ACT. 688 Sider. Kr.
Der har været lidt stille om Elizabeth George. Hun er jo bekendt er
amerikaner, og er især populær for sine fremragende kriminalhistorier i
britiske miljøer. Alle med det umage par den adelige Inspector Lynley og
hans modstykke, den bramfri assistent Barbara Havers.
Nu kan Du erhverve den aktuelle nye Inspector Lynley-roman: En Lille Ond
Handling. Og den handling startes af Havers der i forsøget på at hjælpe sin
gode ven og nabo Taymullah Azhar, hvis datter, Hadiyyah, er blevet bortført
af sin mor til Italien. Barbara Havers kommer dermed ved at komme i
alvorlig konflikt med lovgivningen. Situationen bliver ikke bedre af, da
pigen pludselig forsvinder sporløst. Barbaras gamle ven og partner,
Thomas Lynley, sendes af Scotland Yard til Toscana. Her skal han hjælpe
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peger i hel anden retning, nemlig mod London og barnets far. Nu står
Lynley i også et ubehageligt dilemma – for skal han beskytte Barbara eller
være loyal mod jobbet som politimand? Netop som det tilsyneladende
lysner i horisonten - kun tilsyneladende, sker der i Italien et uventet,
mistænkeligt dødsfald.
Det længe ventet dejlige gensyn med Lynley & Havers, viser også at
Elizabeth Georges stadig er still going strong. Derfor håber vi på
Krimicirklen at forlaget snares udgiver: The Banqet Of Conquences og The
Punishment She Deserves.
PS. Adskillige af bøgerne er filmatiseret til BBC. I øjeblikket genudsendes
de TV2 CHARLIE:
Finn Hansen. 6. diamanter.
FORLAGET HR. FERDINAND.
RENEE KNIGHT: SEKRETÆREN. Oversat af Kim Langer efter 304 Sider.
250,00 Kr
Renée Knight - gjorde sin debut i genren med Enhver Lighed … Nu følger
hendes andet opus Sekretæren.
Den viser temaet at der err en hårfin grænse mellem loyalitet og
besættelse. Det må hovedpersonen Christine Butcher sande. Hun er helt er
fuldstændigt klar over, hvad der forventes af hende som personlig
assistent, nemlig total loyalitet og frem for alt diskretion med stort D. I tyve
år har hun været Mina Appletons trofaste højre hånd – og et stille og tavst
vidne til hendes liv. Så stille, at man næsten kunne glemme, hun var der.
Hun er nærmest en skygge. Dag ud og dag ind, år efter år, har Christine fået
indblik i alle de hemmeligheder, der har floreret omkring hende. Og hun
har holdt dem for sig selv. Og der er mange af dem som helst ikke skal
komme i offentlighedens lys.
Christine nyder den højeste tillid. Men det har kostet hende dyrt privat. Og
en dag kommer hun til at betale prisen.
Sekretæren - er en forrygende, fængslende og nervepirrende psykologisk
thriller med en dybt foruroligende hovedperson.
Meget naturligt sammenlignes den med Paula Hawkins, forfatter til bl.a
Kvinden i toget.
Sekretæren belønnes med 6 veltjente diamanter.
Finn Hansen.
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KINGDOM. 2017. 261 Sider. 250,00 Kr.

efter FIERCE

Vilde dyr er en spændende fornyelse. Den foregår i et meget originalt miljø.
Det er ligeledes en intelligent og åndeløst nervepirrende roman om, hvor
langt en mor vil gå for at redde sit barn, og ikke mindst om de dyriske sider
i mennesket – på godt og ondt.
Hovedpersonen Joan har helt glemt tiden på legepladsen i den zoologiske
have. Stedet hvor hun pleje at komme hver dag med sin fire-årige søn
Lincoln. Hun plejer at nyde de stjernestunder i hver-dagen sammen med
sin eftertænksomme og lidt gammelkloge lille dreng. Men i dag skal de
skynde sig for at nå ud af porten inden lukketid. Da de nærmer sig
udgangen, ser Joan noget, der på et splitsekund får hende til at løfte
drengen op og løbe den modsatte vej – tilbage ind i haven.
Ved den beslutning bliver de næste tre timer et mareridt af død og
ødelæggelse, og en mors kamp for at overbevise Lincoln om, at alt er
næsten som det plejer at være. Men det mindste fejltrin kan få katastrofale
følger for dem begge. På få sekunder har de smukke øjeblikke mellem mor
og barn forvandlet sig til en vild overlevelseskamp.
Vilde dyr - er en thriller der udforsker hvor grænserne går mellem vores
dyriske instinkt for overlevelse og vores egen moralske pligt til at beskytte
hinanden i en zoo, hvor de vildeste dyr er mennesker.
Der er 6 diamanter til forfatteren.
Finn Hansen.
FORLAGET JENTAS.
SHARON BOLTON. HÅNDVÆRKEREN. Oversat af Per Vadmand efter THE
CRAFTSMAN. 416 Sider. 299,95 Kr.
Håndværkeren er Sharon Boltons sidst udkomne bog både i UK og på
Jentas i Danmark. Atter en gang præsenteres læseren for en ny spændende
hovedperson nemlig den kvindelige betjent, Florence ” Flossie” Lovelady.
Bolton bruger som rød tråd i Håndværkeren myten om Hekseri.
Handlingen: Hvis hun fanger ham, vil det sikre hendes karriere – men også
forandre hende for altid. Florence Loveladys karriere var sikret, da hun fik
bedemanden Larry Glassbrook dømt for en række grufulde barnemord for
30 år siden. Ligesom i vores værste mareridt blev ofrene den gang begravet
... levende. Larry tilstod alle forbrydelserne; så sagen gav sig selv og var let
at afgøre. Men nu er han død, og fortidens begivenheder begynder at
gentage sig.Tog hun fejl for alle de år siden? Eller er der langt mørkere
kræfter på spil? Spørgsmålene er om Larry er: ”Kærlig familiefar eller
brutal morder?” Læs selv: Håndværkeren er Sharon Bolton i topform. Og
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under undertegnede anmelder. 6 Diamanter.
Finn Hansen.
CHRIS CARTER: NEMESIS. Oversat af Rasmus Klitgaard Hansen efter
HUNTING HUNTER. 2019. 419 Sider. Kr. 299,95
Lucien Folter er den farligste seriemorder, FBI nogensinde har fanget. Og
han nu er lige flygtet fra fængslet med et blodigt morads efter sig.
Robert Hunter og Lucien Folter mødtes første gang på universitetet, her de
var værelseskammerater. De var samtidig to af de dygtigste studerende,
der nogensinde havde taget afgangseksamen fra det psykologiske fakultet
på Stanford University. Herefter skiltes de. Robert Hunter blev senere leder
af LAPD’s Ultravoldsenhed. Medens Lucien Folter blev den farligste og mest
aktive seriemorder i landets historie.
Nu, efter tre et halvt år at have siddet i et af sikreste isolationsfængsel, er
det lykkedes Lucien at flygte. Og han er vred.
I de forgangne år har Lucien ikke tænkt på andet end hævn. Den mand, der
satte ham bag lås og slå, skal straffes. Han skal lide. Og den mand … er
Robert Hunter. Nu er tiden inde til at sætte planen i værk.
Det er den 19. bog fra Chris Carter – og det er en af de mest brutale han har
skabt. Ingen kan som Carter beskrive hvad der foregår i hovedet på ultra
psykopaten Folter. Beskrivelserne får koldsveden til at risle ned af ryggen.
Behøver jeg at skrive atter en gang der røg nattesøvnen atter en gang. Til
sidst kan det røbes at der er laget op til to forskellige fortsættelser til
næste bog. Det er 6 diamanter til Chris.
Finn Hansen.
B. A. PARIS. BRING MIG TILBAGE. Oversat af Anne Mette Poulsen efter
BRING ME BACK. 2018. 312 Sider. Kr. 299,95
Vi har valgt at kun skrive bagsideteksten. Grunden er hvis man
begynder at fortælle mere om handlingen ødelægger man de mange
overraskelser der hele tiden vender historien op og ned for så atter en
gang vende igen. HANDLINGEN:
”Efter en ferie, holder Finn og Layla ind på en rasteplads for at gå på
toilettet. Da Finn kommer tilbage, er Layla sporløst forsvundet. Det er i
hvert fald, hvad han fortæller politiet.
Ti år senere er Finn forlovet med Ellen, Laylas søster. Der er dog noget
ved Ellen, som Finn ikke helt kan forstå, og han stoler måske heller
ikke helt på hende, som han burde.
Kort tid før det planlagte bryllup, får Finn et opkald om, at nogen har

-16set Layla. Han begynder også at få e-mails fra fremmede, som ved
mere, end de burde, og pludselig begynder der at dukke ting op fra
Laylas fortid”. Kan Layla være i live - og på sporet af Finn? I så fald,
hvad vil hun, og hvad ved hun?
Der er kun at tilføje det er endnu et pletskud fra B. A. Paris. Der er 6
diamanter.

BRAD PARKS: IKKE ET ORD. Oversat af Rasmus Klitgaard Hansen efter SAY
NOTHING. 2017. 421 Sider. 299,95 Kr.
Det er et drama af de helt store helt der tager sin begyndelse en helt
almindelig onsdag eftermiddag. Det sker ved en SMS. Dommer Scott
Sampson er på vej hen for at hente sine 6-årige tvillinger for at tage i
svømmehallen. Så tikker der en SMS ind fra hans hustru, Alison, beskeden
lyder, at de skal til lægen, og at hun vil køre dem derhen. Scott tager derfor
hjem, men mystikken spreder sig alvor da Alison lidt senere kommer hjem,
alene -der er ingen Sam, ingen Emma - og hun påstår, at hun ikke har sendt
nogen besked.
Kort efter ringer telefonen, og en anonym mand fortæller dommeren,
hvilken dom han skal afsige i en kommende narkotikasag, og at de ikke må
sige et ord til nogen som helst, hvis de vil se deres børn igen.
Sådan starter denne medrivende, nervepirrende intense krimi. Det er
samtidig en beretning om en ung og kærlig familie, som bliver udsat for
deres værst tænkelige mareridt. Hele tiden tager historien en
uforudsigeligt drejning, nye personer kommer til ogdet udvikler sig til et
spil, og forældrene ved, at et enkelt forkert træk kan blive fatal.
Ikke Et Ord – er spænding fra først til sidst – der samtidig giver et
fascinerende indblik i det amerikanske retssystem, hvor indflydelse og
nepotisme hersker på flere niveauer. Slutningen skal nok få selv den mest
hærdede anmelder til at knibe en tåre. 6 diamanter.
Finn Hansen.
FORLAGET KLIM
JONATHAN HOLT. FORRÆDEREN. Oversat af Steffen Rayburn- Maarup efter
THE TRAITOR. 351 Sider. 299,95 Kr.
Endelig ligger det 3. bind klar i Carnivia trilogien klar fra Klim. Bind 1 og 2
har jo som bekendt titlerne: Uhyrligheden og Bortførelsen. Det 3. bind
starter hårdt og brutalt.
Han døde i mørket, omgivet af venner. Men ved solopgang finder man hans
lig på en af de mest populære strande i Venedig. Han har fået halsen skåret
over og hans tunge er blevet klippet af. Det bringer Kaptajn Kat Tapo på
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Naturligvis ønsker frimurerne ikke at afsløre deres hemmeligheder – og
slet ikke til en kvindelig politiofficer. Men Kat er stædig og hun giver ikke
op så let. Hun bruger hæmningsløst alle sine forbindelser: venner,
kærester, hackere og spioner.
Til Sidst er det chokerende sandheder om sager der kommer for dagens
lys, og det bliver en hæsblæsende kapløb mod uret for at afslører grumme
hemmelighederne om Italiens fortid, før Venedig bliver stukket i brand.
Jonathan Holt afslutter på fornemmeste vis sin trilogi. Han skriver
overbevisende og har konstrueret et medrivende plot som sidder lige i
øjet. Jonathan har skrevet en ny bog med titlen The Boatman, som også hat
Kat Tapo som hovedperson. Måske en nyhed fra Klim på et tidspunkt?
Uanset hvad, er der 6 diamanter fra KC til Holt. Jonathan Holt skriver også
under andre navne, vist nok J. Delaney?
Finn Hansen.
MELLEMGAARD
STEEN. B.J. ARVERÆKKEFØLGEN. 260 Sider Kr.
Som altid hos Steen B.J. Starter krimien med de involveredes
problemfyldte barndom.
Her møder vi Bror som barn. Han er kommet i dårligt selskab med
Arno, de bliver blodbrødre, de stjæler, mobber og gør måske værre
ting med deres boldtræer.
Bror kommer fra en låsefabrik hvor arvefølgen er planlagt. Sønnen skal
arve fabrikken, søsteren Rakel har ingen rettigheder, hun er blot en
kvinde.
Faderen dør tidligt, moderen der er en stærk kvinde overtager
styringen af firmaet.
Senere møder vi igen Bror der nu har en søn, men han har endnu ikke
overtaget styringen. Bror lider af et generende mavesår og moderen
vil ikke give slip.
Den næste i arvefølgen er William, Brors søn. Desværre findes han en
morgen myrdet på sit kollegieværelse. Slået i hovedet med et boldtræ.
Team Milton kommer på arbejde. Søs er tilbage efter sin sygdom.
Ibsen er på nedsat styrke, nu er Søs nemlig forsvundet efter et større
konflikt med Ibsens ekskone.
Lie Mai arbejder stadig med uopklarede mord, de skal på en App så
politiet hurtigt kan finde lignende sager hvis der er brug for det. Milton
må selv deltage i opklaringen.
Nu skal der ses på Williams eventuelle fjender. Samboen har alibiet i
orden. Williams kæreste Cicilie har en ekskæreste der måske er vred
fordi William har hugget hende. Men dert er Cicilie der har slået op på
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mistænkes, men findes overfaldet, slået i hovedet med et boldtræ. Han
var på vej til Cecilie med et undskyldende brev. Så må han slettes af
listen.
Lie Mai går på sin App med uopklarede mord hvor boldtræ indgår. Det
er jo smart. Der findes tidlige overfald i området og rygterne går om
Brors færden i sine unge dage. Bror og hans familie er ikke
samarbejdsvillige. Søsteren Rakel arbejder i en anden virksomhed.
Lie Mai har fundet en lighter på Toms overfaldssted og det sætter lidt
gang i sagerne. Den bringer spor tilbage til Brors gamle venner. Brors
mavesår bryder op og han må indlægges. Familien kommer igen i
søgelyset, især Rakel er ikke helt uskyldig.
Tom dør af sine kvæstelser.
Team Milton klarer igen sagerne. En hurtig og let læst sag. Der er 3
diamanter.
Hanne Pedersen.
STEEN, B. J.ENGLEHJEMMET 262 sider
Grete Lise sidder og tænker tilbage på sin barndom og sine søskende.
Hun er næsten 100 år og får besøg af sine børn, Irene og Bjørn, der vil
overtale hende til at flytte på plejehjem.
Grete Lise er en bestemt dame, men trist over at hendes jævnaldrende
er døde. Der er ikke mange glæder tilbage. En god krimi er dog noget
hun holder af.
Trods modstand flytter hun ind på plejehjemmet
Livslyst og hvirvles snart ind i en virkelig krimi.
Kriminalbetjent Ibsen har fået Søs hjem fra psykiatrisk afdeling, hun
bliver nu healet af Drude og vil gerne selv uddanne sig til healer. Søs
får hele tiden nye småskøre ideer. Hun er halvsøster til Ella der også er
kriminalbetjent i Team Milton.
Drudes mor bor på plejehjemmet hvor Grete Lise er flyttet ind. Drudes
mor er dukkekunstner og hendes mand var også kunstner. Begge var
misbrugere så Drude er opvokset hos en søster.
Elisabeth som moderen hedder findes myrdet på sit værelse, hun er
blevet forgivet med digitalis i en kop te.
Digitalis er en smuk staude der blev brugt til fremstilling af
hjertemedicin.
Nu kommer Team Milton på banen. På Elisabeths værelse er der fundet
en sort engel og Li- Mei
Omdøber hjemmet til Englehjemmet.
Da ingen bliver nemmere med alderen går det ikke særligt godt blandt
de ældre. Og da der er tale om et mord er stemningen kaotisk. Også
hos personalet er der kritisk stemning. Alle skal afhøres og alle er jo
under mistanke. Politiet kommer med sporhunde.
De ældre skal beskyttes og her kommer de frivillige ind. Plejehjemmet
har to frivillige medarbejdere, Gabrielle og Magdalene, de skal nu
passe på de mest udsatte beboere. Ejendommeligt med disse frivillige
der uden uddannelse kan gå ind et plejehjems arbejdet. I dag hvor alle
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Carl Ejner er en knotten gammel herre med fine fornemmelser, hans
fabrik er krakket, ham har den ene af damerne et godt tag på.
Uheldigvis findes Carl Ejner også myrdet med digitalis,denne gang
sprøjtet i hans whisky flaske. Også hos ham findes der en sort engel.
Li-Mei går nu ind på sin app og finder uopklarede mord hvor engle
indgår. Her finder hun mordet på Hubert og uden tilladelse fra Milton
går hun i gang med sin egen efterforskning. Som tidligere bliver hun
igen kidnappet . Det samme gør plejehjems lederen Janne, efter
trusler fra en englevogter. Begge ligger nu i et mørkt rum.
Trods politihunde, betjente ,
kriseterapeuter og frivillige ser det ikke lovende ud.
Så er det godt Grete Lise ikke er helt affældig, nu træder hun i
karakter, gør en modig indsats og får gang i opklaringen.
Det er en aktuel, sjov og spændende sag Steen B. J. har kastet os ud i.
Hanne Pedersen
Jeg giver det fulde antal diamanter.
B. J. STEEN: LURENDE LØVELOGIK. 258 sider Kr.
I denne Steen B.J. Krimi følger vi pigerne Beate og Louise. De har gået
i skole sammen, været tætte veninder, haft store problemer allerede
fra skoletiden og har derfor ikke set hinanden i mange år.
Beate har slæbt sig igennem en sygeplejeuddannelse efter hun
droppede ud af skolen.
Nu er de begge blevet sygeplejersker og mødes igen på samme
afdeling hvor Beate er afdelingssygeplejerske og hvor Louise ansættes
som sygeplejeassistent.
Som børn kæmpede de om drengenes opmærksomhed, nu har Beate
været en del igennem med flere mænd og fået to børn med forskellige
fædre. Det har ikke været problemløst, nu bor hun i et nyt rækkehus
med børnene Viggo Villads og pigen Melitta.
Louise starter på afdelingen og igen går kampen ind om mændene.
Louise falder for en portør, men det varer ikke længe inden Beate har
overtaget.
Louise finder en ny, bliver hurtigt gravid, aborterer og nu er det igen
Beate der samler denne kæreste op og indleder et forhold.
Pludselig forsvinde Viggo Villads på vej hjem fra skole og ingen aner
hvor han er. Alle i omgangskredsen har alibiet i orden, Beate har
mange
bekendtskaber.
Team Milton er på opgaven, Ella skal opereres for brystkræft, hun
kæmper dog efter bedste evne.
Ibsen har som sædvanlig problemer med ekskonen og kæresten Søs
har kastet sig ud i nyere religiøse sekter, samtidig med hun har fået ny
medicin mod sin psykiske ustabilitet. Lie Mai er altid klar til nye
opgaver, men kører helst sit eget løb og løber jo igen ind i store
problemer.
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der stor sorg og det bliver endnu værre da Melitta også forsvinder.
Ella er tilbage efter sin operation og alle leder efter mordere og
bortførere.
Beate mener bestemt det er en børnelokker der er set i området. Hun
har haft rigtig mange mænd som hun har udnyttet og alle er ikke lige
tilfredse med hendes behandling.
Som altid lykkes det dog trods svære opgaver at finde den skyldige,
uden at flere lider større overlast.
God sommerferielæsning. Der er 3 diamanter.
Hanne Pedersen.
FORLAGET MILIK.
NINA VON STAFFELDT: SKIBET FRA ISFJORDEN. 320 Sider. Kr 299,95.
Det er den 3. krimi fra Nina Von Staffelt. Historien starter hårdt og
brutalt. Det sker da en voldsom brand i en nedlagt bygd ud for Nuuk
får en tragisk udgang. Sika Haslunds gudfar, som er professor på
Grønlands Universitet, indebrænder. Kort efter bryder ukendte tyve ind
på kirkekontoret i Ilulissat og stjæler og brænder umotiveret noogle
gamle bøger og protokoller. Samtidigt, og langt fra Grønland, omkommer endnu en person under mystiske omstændigheder, Ved et tilfælde
opdager Sika en forbindelse mellem de tre sager. Det samme gør
journalisten Thormod Gislasson for under sin dækning af branden og
tyveriet kommer han på sporet af interessante sammenhænge – af en
anden og mere ildevarslende art. Fra hver sin vinkel begynder de to
hovedpersoner at trevle tråde op, som viser sig at række langt tilbage i
tiden til et helt andet og anderledes Grønland. Begivenhederne
udvikler sig pludselig så eksplosivt, så hverken Sika eller Thormod når
at overskue det fulde omfang i tide.
Som skrevet er Skibet fra Isfjorden den tredje selvstændige bind i
krimiserien om Sika Haslund. De to øvrige bind er Den Sorte Engel og
Frosne Beviser, sidstnævnte der i 2016 fik Det Danske Kriminalakademis diplom som årets bedste danske krimidebut. Treeren får 6
fortjente diamanter fra Krimicirklen.

MODTRYK.
KEIGO HIGASHINO: EN MIDSOMMERLIGNING. Oversat af Mette Holm efter
MANATSU NO HOUTEISHIKI. 2011. 406 Sider.299,95 Kr.
Den kryptiske titel på oversættelsen af den japanske forfatter siger videre:
”IKKE ALLE GÅDER KAN LØSES AF VIDENSKABEN”
Det nye mysterium starter med at liget af en mand findes på klipperne ved
kysten tæt på den fallerede turistby HarigaUra. Tilfældet vil, at vores gamle
ven og hovedperson professor Yukawa er inkvarteret på samme pensionat,
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involveres i dødsfaldet, for spørgsmålet er at manden måske allerede var
død, da han ramte klipperne.
Kusanagi og Yukawa indleder hver sin efterforskning af sagen, der er mere
kompleks, at den måske er umulig at opklare. Men Yukawa er alligevel
overbevist om, at der findes svar på alle spørgsmål.
En Midsommerligning foregår ved kysten kun få timers togrejse fra Tokyo.
Keigo Higashino skriver sine mordgåder, der kun kan løses med logikkens
og videnskabens hjælp. Han fik som bekendt sit gennembrud med
bestselleren Den Hengivne Hr. X, som fulgtes op Den Ophøjede Morder ikke noget at sige til at han er en af Japans mest populære forfattere. Han
skriver så det er en fryd at læse om disse fremmede miljøer og anderledes
morgåder. 6. diamanter.
Finn Hansen.
JO NESBØ. KNIV oversat af Allan Hilton Andersen efter KNIV. 502 Sider. Kr.
299,95 Siden år 2000 har Jo Nesbø og Harry Hole underholdt læsere over
hele verden. Nu haer næsten 20 år efter er han aktuel med sin 12. Hole
Kriminalroman.
I Jo Nesbøs nye roman Kniv – møder vi en Harry Hole, der er slået tilbage til
start. Rakel har smidt ham på porten, og han han bor nu igen i Sofies Gate.
Alkoholen har atter holdt Hole ved selskab i hans liv, men da han vågner en
morgen med de værste gang tømmermænd og blod på hænderne, har han
ingen anelse om,, at hans livs største personlige helvede først lige er
begyndt.
Jagten på en gammel fjende sætter ind, og Harry må samle alle sine sidste
kræfter for at bekæmpe ikke bare de ydre, men også de indre dæmoner.
Den 12. krimi om Harry Hole er atter et smukt eksempel på Jo Nesbø i
topform. KNIV er (som skrevet) en knivskarp, smertelig og medrivende
spændende og velskrevet historie fra nordmanden. Godt gået!
6 Diamanter.
Finn Hansen.
GEIR TANGEN: DØD MANDS TANGO. 330 Sider. 299,95 Kr. Oversat af Anders
Johansen efter DØD MANNS TANGO. 2018. Med Maestro blev vi danske
læsere præsenteret for den nye norske spændingskomet Geir Tangen.
Maestro er også første bind i trilogien med hovedpersonerne Viljar Ravn
Gudmundsson og efterforskeren Lotte Skeisvoll. Den blev fulgt af
Hjerteknuser og nu forligger det 3. og afsluttende bind Død Mands Tango.
Åbningsscenen fanger da også lige med det nemlig ordene ”Den Døde

-22mand vinkede til mig på grusvejen ved den gamle skole” -Og så tænker
man, hvad skete der lige her – for påstanden er faktisk rigtigt!
Det er igen i den lille norske by Haugesund der bliver scenen for en række
grusomme mord. En kvinde bliver ædt levende af rotter, en mand bliver
stukket ihjel af hvepse. Begge er dræbt af netop det, de Fobier de frygtede
allermest. Spørgsmålet Spørgsmålet hvem har adgang til de oplysninger og
besiddelse af ofrene og deres dybeste angst så godt?
Igen er det journalisten Viljar Ravn Gudmundsson og politi-efterforskeren
Lotte Skeisvoll som får sagen samtidig med at de befinder sig i deres livs
mareridt: For enten skal de krybe til korset og tilstå, at det var dem der
stod bag drabet på nynazisten Geirmund Bakken, eller også skal de lade en
hjemvendt IS-kriger tage straffen for det, de har gjort.
Nu begynder der for alvor at ske mærkelige ting for Viljar, mens han
begraver sig i sit arbejde, og Lotte begynder også at se sig over skulderen.
Da det går op for hende, at hun har en fortid sammen med de to mordofre,
begynder hun at frygte, at hun selv står pår morderens dødsliste.
Geir Tangen lægger ikke skjul på, at han leger med krimigenren, klicheéer
og konventioner ikke for at gøre nar af den, tværtom, det er gjort af rem og
skær kærlighed. Efter Krimicirklens mening hører denne trilogi til en af
milepælene krimigenren. Den får naturligvis 6 flotte funklende diamanter.
Finn Hansen.
MINETTE WALTERS: SKÆBNETIMEN. Oversat af Lilian Kingo efter THE
TURN OF MIDNIGHT. 438 Sider.299,95 Kr.
Skæbnetimen - skrevet af Minette Walters er fortsættelsen til den
historiske roman De Sidste Timer. Læserne møder endnu engang Lady Anne
af Develish og Den Sorte Død. Året er 1349, og pesten raser for alvor. Sådan
fortsætter den historiske roman om England i middelalderen og Den Sorte
Død. Stadig med den modige og kløgtige Lady Anne af Develish. Der gang på
gang må træffe en række afgørende og dristige beslutninger både for at
redde sig selv, bønderne, tjenestefolkene og trællene omkring godset
Develish i Dorsetshire, da pesten raser og truer det udrydde det lille
samfund med smertefuld død og total udslettelse. Beboerne i Develish
opholder sig i karantæne, og nu er de er begyndt at overveje om de er de
eneste overlevende der er tilbage. Under vejledning fra Lady Anne venter
beboerne i uvished, imens deres daglige forsyninger svinder ind. Når der
ikke er mere proviant tilbage, bliver de nødt til at forlade deres karantæne.
Men spørgsmålet er hvor i den store ødemark derude kan de finde
sikkerhed? En af beboerne viser sig at have mod nok til at finde ud af det.
Det er Thaddeus Thurkell, som vover sig ud i et farligt forsøg på både at få
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prøver Lady Anne og Thaddeus at lave en plan for at sikre frihed for folket i
Develish. Men ingen af dem kunne have forudset den livstruende kamp
over magt, penge og religion som følger. Det er flintrende ligegyldigt om
Minette Walters skriver krimier eller historiske romaner som de her
aktuelle så behersker hun gang på gang at skabe historier som fanger
læseren fra start til slut. Nu må vi gå og glæde os til det tredje og sidste
bind. Finn Hansen.
Ikke noget at rafle om – Atter 6 Diamanter.
FORLAGET MONTAGNE.
THOMAS BAGGER. GRAV. 456 Sider. Kr.
Bagger har før fået udgivet disse to bøger Den Permanente og Super Star,
på forlaget EC-Edition. Han har nu skiftet til andre græsgange nemlig det
nye opstartet forlag Montagne. Han beholder dog stadig de to
hovedpersoner fra de forrige bøger. Og Camilla Staal og Ask Hjortheede fra
Østjyllands Politi bliver da også sat på deres karrieres hårdeste prøve, det
sker da en ukendt mand dukker op på Politigården med en uhyrlig
påstand. Manden fortæller, at han har kidnappet og begravet en kvindelig
betjent. Hun er levende og udstyret med ilt til tolv timer, og nu er det op til
de to efterforskere at løse en gåde, der kan slippe hende fri.
Det starter et hektisk kapløb mod uret, og da Ask og Camilla opdager der
er en forbindelse mellem den nuværende sag og et uopklaret politidrab
begået i halvfemserne, spidser situationen for alvor til. For hvad vil den
mystiske mand bevise, og hvad har det gamle politimord at gøre med
politikvinden, der ligger levende begravet? Og det vigtigste spørgsmål, skal
morderen findes i deres egne rækker?
Samtidig huserer en anden gådefuld mand på Århus’ gader. Manden kalder
sig selv for ‘Fangen’ og tørster efter én eneste ting: at tage hævn.
Dette drama er Thomas Bagger´s bedste bog hidtil og det siger ikke så
lidtm for han høstede jo som bekendt stor anerkendelse og masser af fuldt
fortjente rosende ord. 6 Diamanter.
Finn Hansen.
DAVID GARMARK. RØD TÅGE. 432 Sider. Kr 299,95
David Garmark som ikke er nogen novice, tværtom Han har bl.a. fået
udgivet tre bøger på forlaget turbine. På Montagne ”debut´en” starter med
en ung mand findes død ved bredden af en sø på den altid tågede Hvidø.
Efterforskningsleder Max Munk og hans makker Merian Takano fra
Københavns Politi rejser til Hvidø for at efterforske drabet, som hurtigt
bliver de hurtigt involveret i den lokale mystik som der er masser af. Flere
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væsen, som ifølge sagnet dukker op hvert hundrede år for at slå øens
drenge ihjel. Den hopper efterforskerne naturligvis ikke på og afviser
selvfølgelig teorien, men måske kan de ikke udelukke at der er nogen
personer på øen, der profiterer på mystikken? For Hvidø lever af sin tåge,
sin lokale heks og sine andre dunkle historier, som trækker turister til fra
nær og fjern. Rød Tåge er det første bind i serien med det spændende par
efterforskerne Max Munk og Merian Takago. Der er kun en ting at tilføje vi
håber på et snarligt gensyn med forfatteren og hans interessante personer.
5 Diamanter.
Finn Hansen.
BRITT T. OKKING: ILDFUGL. 366 Sider. Kr.
Julie Nissen er ikke hvem som helst kvinde. Hun er nemlig syvdobbelt
Danmarksmester og firedobbelt Europamester i kampsporten Jiu-jitsu.
Men det hjælper hende ikke mod ondskaben der er ved at snige sig ind i
hendes eget hjem. Og da den viste personificeret i skikkelse hendes egen
mand, krigsveteranen Jan.
Nu, fire år senere, bor Julie på landet med sin nye kæreste, den anerkendte
psykiater Marcus Svensson. Han har specialiserer sig i krigstraumer.
Marcus ved dog ikke alt om Julies hemmelige liv: blandt andet hendes
medlemskab af en barsk og hemmelig Fight Club der foregår dybt inde i
den sydsjællandske skov.
Der kommer foo alvor gang i handlingen da Jan pludselig kontakter Julie
med en foruroligende besked, der resulterer i at fortiden kommer
krybende og truer med at smadre hendes og Marcus’ liv. Spørgsmålet er om
Julie kan stole på sin eksmand, en fængslet krigsveteran med svære
traumer? Og vigtigere endnu: kan hun i det hele taget stole på sig selv? For
sammen med Jan dukker noget dystert op fra hukommelsens dybder, og
Julie må til sidst kæmpe med alt, hvad hun har, for at finde frem til
sandheden.
Britt Tippins Okking viser at hun også kan skrive et spændende værk i
psykologiske genre. DBC sammenligner den også med klassikerne: Gillian
Flynns Kvinden Der Forsvandt og Paula Hawkins Kvinden I Toget.
Krimicirklen går lidt længere og tror den kan sagtens begå sig på den
internationale scene også. 6 diamanter.
Finn Hansen.
FORLAGET MRS. ROBINSON.
SHARON BOLTON: FORTABT.
Normalt anmelder Krimicirklen ikke bøger som de ikke får sendt anmelder
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foræret (af min hustru) Sharon Bolton´s Fortabt der er udkommet på
Forlaget Mrs. Robinson i 2018. Som bekendt er det jo Jentas der overtaget
Boltons forfatterskab.
SHARON BOLTON: FORTABT. Oversat af Jens Von Freisleben efter LIKE THIS,
FOR EVER. 2013. 480 Sider. 299,95 Kr.
London er opskræmt af en række mord hvor ofrene er 10 årige drenge.
Drengen Barney som er en af hovedpersonerne er meget optaget af sagen,
og prøver med fare for sit liv at finde andre spor til opklaringen. Sammen
med vennerne, bruger de det sociale medie Facebook for at skaffe
oplysninger.
Ligesom de færdes rundt i gadernes aftenmørke, for at undersøge tidligere
drabssteder. Og måske opdage netop det spor som politiet måske har
overset.
Barney er en lidt forsømt dreng der må klare sig selv på trods af at han bor
alene med sin far. Moderen forsvandt på mystisk vis da Barney var ganske
lille, og nu har han besluttet at lede efter sin mor.
Barneys nabo er (gudskelov) betjent Lacey Flint. Lacey der er syge-meldt
efter sidste sag hun medvirkede i (Det var ”Dødens Stemmer”) og har ikke
lyst til at blive blandet ind i den uhyggelige sag. Faktisk vil hun helst være i
fred og ikke se andre mennesker.
Men Barney kontakter alligevel Lacey en sen aften og trækker hende
langsomt ind i sagen i hendes bekymring for Barney. Samtidig med prøver
kriminalkommissær Jonesbury gentagne gange har prøvet trække Lacey
ud af hendes lukkede skal.
Hele historien afvikles et hæsblæsende, medrivende og drabeligt tempo.
Det er kort sagt en rigtig spændende bog, der fuldt lever op til de store
forventninger for de to andre bøger i serie.
Der er naturligvis 6 diamanter til Bolton og Lacey.
Finn Hansen.
FORLAGET MÅNEN.
LARS THOMASSEN: LAD DE DØDE BEGRAVE DE DØDE. 461 Sider. Kr.
I den 561 sider Han Kender Det Som Er I Mørket – Var starten på
Vesterlund trilogien. Nu ligger det næste bind klar med titlen Lad De Døde
Begrave De døde. En mursten 461 Sider. Den starter med at Ditlev
Rosenkilde er flygtet med prædikatet ”Danmarks værste massemorder”
hængende på sig. Han er voldsomt såret, men med troen på at den
ultimative plan nok skal lykkedes, i behold.
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hans kælder, fortsættes jagten på psykopaten.
Efterhånden som alle de lig, han havde udstillet i sin kælder blev frigivet til
begravelse, bliver de i nattens mulm og mørke gravet op igen og hvorefter
de forsvinder sporløst.
Kommisær Gabriella Burgendorff er den eneste person der kendskab til
opholdstedet og det nye alias, samt på det sidste medlem af Ditlevs familie,
nevøen Jake. Han er blevet gemt godt af vejen, og bor sammen med den
tidligere PET-agent Kaj Brønds i Billund.
Selv om undertegnede er ved at være træt af bøger der absolut skal være
på 500 sider. Men må bøje mig i støvet og sige der var solid underholdning
fra a til z. Det bliver dog spændende at se om trilogien kan holde til endnu
en mursten. Men plot og persongalleriet er godt i toeren
5 diamanter.
PEOPLES PRESS.
ANNA BÅGSTAM. Oversat af Randi Bjerre Høfring efter ÖGONVITNET 352
Sider. Kr.
Handlingen i Øjenvidnet starter med at en kvinde findes brutalt myrdet i
havnebyen Lerviken ved Øresund. Hendes øjenlåg er tapet fast, så øjnene
er vidtåbne.
Det er dagen før Harriet Vesterberg er flyttet tilbage til sin fars hus, der
ligger kun et stenkast fra gerningsstedet. Harriet har netop forladt
Stockholm, og med et bristet kærlighedsforhold i bagagen. Mordsagen ser
hun som en mulighed og en ny start som efterforsker ved Landskronapolitiet.
Men mordsagen udvikler sig hurtigt og giver i stedet store problemer for
Harriet, der må kæmpe indædt for at holde sit arbejde og privatliv adskilt.
“Øjenvidnet”er et af bindene fra Forlaget Originals og Storytels lyd-E bøger
(Læs People Press). Det er samtidig det første bind i krimiserien om
efterforsker Harriet Vesterborg hvor handlingerne ligeledes kommer til at
udspille sig i den idylliske fiskerlandsby Lerviken på Sveriges sydkyst: et
fredeligt samfund, men også hvor mørke hemmeligheder lurer under
overfladen.
Øjenvidnet kommer godt fra start og Harriet er et spændende bekendtskab
som vi på KC seer frem til at følge. 5 diamanter
Finn Hansen.
DONATO CARRISI. PIGEN I TÅGEN. Oversat af Jesper Storgaard Jensen
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Det var i 2011 vi blev præsenteret for den italienske forfatter Donato
Carrisi. Det skete med udgivelsen af Suffløren som to år efter blev
fuldt op med Forvandleren i 2013. Nu er der gået 6 år og så udgiver
forlaget Pigen I Tågen. Læseren tages med tik den lille by Avechot.
Tilsyneladende en helt almindelig bjergby som på overfladen virker
idyllisk – isoleret, søvnig og tryg – men fanden er løs da en
teenagepige pludselig forsvinder, bliver roen rystet i i sin grundvold
det lille samfund. For er pigebarnet bare hun stukket af? Eller har
nogen gjort hende ondt? Men hvilken en person ville gøre den stille og
søde Anna Lou fortræd?
Specialkommissær Vogel bliver indkaldt til at stå i spidsen for
efterforskningen. Vogel er ikke helt almindelig,han er en excentrisk
ældre herre, og hans egne alternative strategier og selvskabte
mediecirkus går ikke i hartkorn med de religiøse beboere og Avechots
kapitalistiske kræfter, som med alle midler kun værner om byens
omdømme.
Efterhånden som kommissærens efterforskning trækker længere og
længere ud, og medieopmærksomheden stiger, og mistanker spreder
sig vidt og bredt, falder Anna Lous forsvinden i baggrunden. Hvad er
folk mest optaget af? – at finde Anna Lou eller pege på en skyldig? En
ting er sikker, sagen har dybe rødder som rækker længere tilbage i
historien, end nogen kan forestille sig.
Den italienske forfatter har skrevet endnu en fremragende krimi med
masser af overraskelser der gang på gang giver fortællingen endnu en
drejning for til sidst at totalt overraske læseren med en overumplende
og realistisk løsning. 5 diamanter.
Finn Hansen.
EVA MARIA FREDENSBORG. DEN TAVSE RØVER. 1. Bind i serien
Akademie
t
300 Sider.
Serien som er udkommet som lyd- og ebog. Og nu også som trykt. Lige
som Bågstams bog er denne også fra Originals/storytels forlaget.
Akademiet er oprindelig skrevet som lydbogsføljeton, og når 1. sæson
nu udkommer i bogform, er det med mere end 6.000 begejstrede
lytteres anbefalinger i ryggen. Serien er pt. på vej i svensk, italiensk,
finsk, hollandsk og arabisk oversættelse!
Eva Maria Fredensborgs er da også en af veteranerne i krimigenren.
Først på sit eget forlag Elg & Co og siden på Politikens Forlag nu altså
også Peoples Press. Hendes tilgang til krimigenren har fra start været
inde for den psykologiske del af genren. Rammen om fortællingen er
det fællesskandinaviske Akademi for Gerningsmandsprofilering. En af
hovedpersonerne er den aldrende efterforsker, Conrad Løwe. Han ser
for første gang i karrieren stort på reglementer og retningslinjer, da
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og umage gruppes største aktiv er den anden hovedperson, den unge
Nadia Elmkvist, som med sit særlige talent for at aflæse kropssprog er
en eminent afhøringsleder, men hun er også også noget af en
udfordring. I Den Tavse Røver skal aspiranterne lokalisere en særdeles
brutal hjemmerøver, der hærger i et øde kystområde langt nord for
Stockholm. Det forbedre heller ikke situationen at sagen kompliceres,
da højreradikale kræfter samles for at demonstrere mod Ocean Gala et krydstogtskib med 1.800 asylansøgere ombord. Og Conrad Løwes
opgave bliver ikke lettere af, at Nadia og deres kontakt hos det lokale
politi, enspænderen Hampus Cedergren, har meget svært ved at blive
enige om, hvor hårdt man kan tillade sig at gå til hjemmerøverens
ofre.
Den Tavse Røver – Er atter Eva Maria Fredensborg i topform. Hun er
stadig lige så iderig som efterhånden er blevet hendes vartegn.
Læseren er altid garanteret en spændende læseoplevelse. Denne er
ingen undtagelse. 4 Diamanter.
Finn Hansen.
FINN HALFDAN: ORAKLET 300 Sider. Kr.
Det er min navnebror Finn Halfdans 3. kriminalroman. Og lad det være
skrevet med det samme den er ligeså spændende og medrivende som
de forrige.
Handlingen er som følger: Daniel Bro mister som teenager sin søster,
som bliver myrdet og sagen løber ud i sandet. Han søger målbevidst
ind til politiet og vier sin karriere til at finde søsterens morder, men
heller ikke han kan løse gåden og han er nu tvunget til at fortælle sine
forældre
den
triste
nyhed,
at
sagen
bliver
henlagt
som
uopklaret/opgivet.
Efter at have overbragt den sørgelige besked til sine forældre bliver
Daniel ringet op på sin mobil og en forvrænget stemme tilbyder ham
morderens navn på drabsmanden der har myrdet søsteren.
Vedkommende, som kalder sig Delfi, og denne person påstår at kende
op til flere uopklarede mords gerningsmænd. Han giver Daniel valget,
at han frit kan vælge hvilken sag han vil have opklaret, dog kræver
Delfi at Daniel betaler ham tilbage med at levere fortrolige
oplysninger.
Daniel tror i starten ikke på Delfi personen. Han er tværtom,
overbevist om at der blot er tale om endnu en telefontosse, der tror
han/hun kan hjælpe, men så tager det hele sagen en drejning…
Det videre plot viser at det er en person som har kendskab til og har
adgang til politiets fortrolige arkiver på en eller anden måde eller
måske findes blandt Daniels egne kolleger. Der er 5 diamanter.
Finn Hansen.
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Jensen og Louise Østergaard efter NÄR SKÖNHETEN KOM TIL BRO.
2012. Sider. Kr.
Anna Jansson benytter med stor dygtighed de forskellige miljøer som
findes Gotland. Denne gang er det mens Visby middelalderuge kører på
fuld skrue. I lokaliteten Sankt Clemens Kirkeruin i nattens mulm og
mørke indtager et hemmeligt teaterselskab scenen. En dobbeltgrav fra
1100-tallet, hvor en ung kvinde og en ældre mand hviler sammen, er i
fokus. Parret som blev brutalt myrdet i deres søvn, og med at
skuespillerne vækker udåden til live igen starter en ny mordsag. For at
blive indviet til truppen må Malva på seksten år nemlig tilbringe en nat
i graven og siden finde ud af den på egen hånd.
Maria Wern der er til personalefest og forelsker sig hovedkulds i en
brandmand. Han spiller samtidig med i seancen ved ruinen i rollen som
Gregorius, en gråbrødre-munk, der har aflagt løfte om at leve i cølibat
og fattigdom. Men har han mon også viden om, hvad der er sket med
Malva? For ingen har set pigen i en uge, og hendes far har meldt hende
savnet. Samtidig findes en anden kvinde død på en strand. Der kan
være sket hende en ulykke, men det viser sig at flere personer vinder
ved hendes død.
I Da skønheden kom til Bro sætter Maria Wern for alvor meget på spil
på at finde løsningen om Malva. Vil hun miste alt?Jah, se det må i kære
læsere selv finde ud af. Der er både spænding som der hvergang er når
man åbner en bog af Anna Jansson og det er et kæmpe plus til Peoples
Press for at udgive nogle af forfatterens tidligere værker. 5 Diamanter.
Finn Hansen.
CAMILLA LÄCKBERG. DET GYLDNE BUR. Oversat af Louise Ardenfelt
Ravnild efter EN BUR AV GULD. 2019. 329 Sider. Kr.
Med Det Gyldne Bur – Har Läckberg givet sine to hovedpersoner fra
Fjällbacka et fortjent hvil. Og præsenterer sin nye kvindelige
hovedperson, Faye. Og det er helt sikker hun skal nok gå lige ind i
læserens hjerte. Udefra ser det ud som om alt er fint for hende. Hun
har det perfekte liv. Hun er gift med en succesfuld forretningsmand,
jack Von Adelheim hun har en dejlig datter Julienne og hun bor i en
luksuriøs lejlighed i den allerfineste del af Stockholm.
Men virkeligheden er dog en helt anden. Den usikre Faye plages nemlig
selv af mørke minder fra sin barndom i Fjällbacka og manipuleres af
ægtemanden Jack, der i stigende grad bruger psykologisk krigsførsel
mod sin nervøse kone. Det skulle han dog aldrig have gjort!
Da Faye bogstavligt tager ham med bukserne ned i fuld gang med bolle
en yngre model finder hun ud af at det er ikke den eneste gang at jack
er hende utro utro, kollapser Fayes verden omkring hende, hvilket
tvinger hende til at bygge sig selv op igen fra bunden.
Men da hendes datter pludseligt forsvinder, må Faye for alvor tage sin
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"Det gyldne bur" er første bog i Camilla Läcksbergs fængslende nye
psykologiske thriller-duologi, der følger et helt nyt spor end
krimidronningens berømte Fjällbacka-krimier. Det er også en af de
mest erotiske bøger som forfatterinden har skrevet til dato.
Selv om temaet med den utro ægtemand har været set før har
Läckberg kreeret et fremragende plot med nerve og spænding til den
store guldmedalje. Kort sagt det er en af de bedste krimier fra
forfatteren og hun får 6 velfortjente diamanter.
Finn Hansen
NELE NEUHAUS DE LEVENDE OG DE DØDE. Oversat af Jakob Jonia efter
DIE LEBENDEN UND DE TOTEN. 505 Sider. Kr. Nele Neuhaus har for
alvor taget danske og andre udenlandske læsere med storm med sine
nu fire udgivne bøger på dansk.
Den aktuelle - De levende og de døde er nemlig forfatterens tiende og
nyeste værk i Nele Neuhaus’ krimiserie. Igen er vi i selskab med
kriminalbetjentene Pia Kirchoff og Oliver Von Bodenstein. Det
konstateres hurtigt at idyllen er en illusion. Det vil sige at døden
ligger i krogene lurer. Politibetjent Pia Kirchhoff har pakket kufferten
og er på vej ud af døren på vej på sin bryllupsrejse. Rejsen forpurres
da hun modtager opkaldet: En ældre dame er blevet skudt ned i
nærheden af byen Eschborn små femten kilometer fra Frankfurt am
Main. Og Ikke længe efter sker der et lignende mord: En kvinde bliver
skuddræbt gennem sit køkkenvindue. Ingen af de to kvinder havde
nogen fjender. Så spørgsmålet er hvorfor skulle netop de to kvinder
lade livet? Presset på efterforskningen stiger hastigt, og mens Pia
Kirchhoff og Oliver Bodenstein leder efter en morder, der
tilsyneladende dræber sine ofre tilfældigt, kommer de på sporet af en
menneskelig tragedie.
Som læser går man aldrig forkert i byen når man nyder et
krimimysterie fra den tyske forfatter denne mursten er absolut ingen
undtagelse. Plot, miljø og persongalleriet er perfekt. Hvad kan man så
forlange mere ? Det skulle da lige et nyt krimidrama for Nele Neuhaus.
6 diamanter. Finn Hansen
LONE THEILS: HJEMVENDT. 1 BIND SAVNET. 318 Sider. Kr,
Savnet er første del af Lone Theils nye krimiserie Hjemvendt – en serie
der er fyldt med stille og dyster, vestjysk uhygge. Som ung og
nyuddannet bliver politiassistent Signe Brask sat på en sag om en
pige, der er forsvundet sporløst under en juletur med familien til Hjerl
Hede. Trods ihærdig eftersøgning bliver pigen ikke fundet.
Familien er hårdt ramt af tragedien, og Signe Brask bliver som den
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hende, der bliver kontaktet, da der ti år senere dukker en
pige op på politistationen i København. Pigen påstår, at hun
er den forsvundne
Mille. Hvor har hun været i de ti år? Pigen nægter at sige noget, og da
Signe begynder at gå sagen efter i sømmene, opdager hun, at der er
flere ting, der ikke stemmer.
Og mens hun arbejder på sagen, rammes familien i Holstebro af en ny
tragedie. Savnet foregår i Nordvestjylland, hvor Lone Theils er født og
opvokset.det bliver en barsk sag for den gode signe Brask. For flere
gange tager historien en ny drejning for til sidste at komme med en
rimelig og overrumplende løsning. Og absolut en logisk en af slagen.
Der 5 diamanter til Lone Theils som senere i år udkommer
efterfølgeren i Brask serien og den nye Nora Sand med titlen Stilleleg.
Finn Hansen.
MARTIN ÖSTERDAHL. BED IKKE OM NÅDE. Oversat af Louise Ardenfelt
Ravnild efter BED IKKE OM NÅDE. 478 Sider. Kr.
Martin Österdahl er et ny spændingsforfatter fra hinsidan. Hvor man
med endt læsning tænker at den var slet ikke så tosset på trods af de
mange sider. Handlingen starter forår 1996. I Rusland er den politiske
kamp op til sommerens præsidentvalg skudt i gang. Pasjie, en ung
kvinde, der arbejder for et svensk firma med interesser i Rusland,
forsvinder på mystisk vis i Sankt Petersborg. Samtidig udsættes
Telefonnettet i Stockholm for et hackerangreb, der involverer
hundredtusinder af Telia-kunders private data er i fare for at blive
lettilgængelige for alle.
Pasjies svenske kæreste og kollega og ikke mindst hovedpersonen,
Max Anger. Anger er Ruslands-specialist og har en fortid i militæret
som frømand, rejser til Sankt Petersborg for at finde hende. Her
opsnuser han ledetråde, der tyder på, at Pasjie har været undervejs
med afsløring en af en mystisk organisation, som har forberedt et
angreb på Vesten, og at der er en forbindelse mellem Pasjies
forsvinden og Max’ egen fortid.
For at redde sin kæreste og stoppe angrebet mod Sverige må Max
Anger konfrontere en ondskab uden grænser og sande, at hans egen
historie er en anden, end han troede.
Bed Ikke Om Nåde – er som skrevet første bind og det andet som er på
vej har titlen 10 Svenskere Skal Dø - titlen skal garanteret nok lokke
flere læsere til Boghandlen. Krimicirklen giver 5 Diamanter.
Finn Hansen.

FORLAGET POLITIKEN.
JESSICA FELLOWES. MITFORDMORDENE. Første Bind. MYSTERIET PÅ
ASTHALL MANOR. Oversat af Kirsten Heltner efter THE MITFORD
MURDERS. 2017. 397 Sider. 150,00 Kr.e
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bøger under fællestitlen Mitfordmordene. Serien er inspireret af virkelige
begivenheder og skildrer den virkelige Mitfordfamilie og dens seks
excentriske søstre. Serie henvender sig især til læsere og fans der ynder
Daisy Goodwin, Julian Fellowes og ikke mindst Agatha Christie.
Handlingen: Vi skriver året 1920 og Louisa Cannon drømmer om en vej ud
af fattigdommens London, en by, der er hårdt mærket af den netop
overståede 1. Verdenskrigs rædsler.
Louisas redning bliver en ansættelse hos familien Mitford på Asthall Manor
i Oxfordshire. Her skal hun fungere som kombineret barnepige og
selskabsdame for de seks Mitfordsøstre. Hun får herved adgang til en helt
ny og fortryllende verden. Især knytter hun sig til den eventyrlystne og
smukke 16 - årige Nancy, den ældste af søstrene, der elsker
detektivhistorier og brænder for at opleve verden uden for godset.
Men da sygeplejersken Florence Nightingale Shore, der er guddatter til sin
berømte navnesøster, myrdes på toget til Hastings, husker Louisa, at hun
har set noget i det tog, der måske kunne være af betydning. Sagen vækker
opsigt, og snart vikles både Louisa og Nancy ind i en mordgåde, der er lige
så spændende, som den er livsfarlig.
Det er en fortryllende og spændende datidskrimi der har det hele. Godt
milø, interessante personer og et genialt plot. Bind 2 er vej. Der er 6
diamanter fra Krimicirklen.
Finn Hansen.
JUSSI ADLER OLSEN: OFFER 2117. 489 Sider. 300,00 Kr.
Offer 2117 – er især helliget afsløringen af Assads fortid og nutid. For i
over ti år har krøltoppen Assad som har været et gådefuldt kraftcenter i
Afdeling Q. Men det bliver der lavet drastisk om på. En kædereaktion af
voldsomme begivenheder bringer ham nemlig på randen af total
nedsmeltning. Kun en hårdt prøvet Rose der selv fik svære ar på sjæl og
krop i sidste bind kan hjælpe ham med at afkode de mørke dæmoner. De
mørke kræfter vækkes til live af den spanske journalist Joan Aiguaders
dækning af en bestemt flygtnings tragiske død. Med Assad i
begivenhedernes centrum begynder tretten dages ulidelig nervepirrende
nedtælling mod den ultimative katastrofe som planlægges til at finde sted
midt i Europas hjerte, skånselsløst dirigeret af bagmanden fra Assads
fortid, den irakiske bøddel Ghaalib.
Ikke nok hermed, rystes Afdeling Q af en central kollegas død og af et
desperat forsøg på at forhindre en indesluttet og vanvittig drengs
kompromisløse og morderiske handling. I kampen for at redde
menneskeliv og få løst Assads traumatiske dilemma kastes Carl Mørck og
resten af Afdeling Q direkte ind i stormens øje, hvor ingen bliver skånet for
at tage drastiske beslutninger og for at handle med alle til rådighed
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Offer 2117 - er kort og godt årets bedste thriller. Jussi har skrevet en
historie om Assad som både i plot og handling er et realistisk mesterværk.
6 diamanter. Finn Hansen.
SARAH VAUGHAN. SKANDALENS ANATOMI. Oversat af Sri Ranva Hjelm
Jakobsen efter THE ANATOMY OF A SCANDAL. 2018. 319 Sider. Kr.
I slipstrømmen af det amerikanske begreb #METO som pludselig dukkede
op er Sarah Vaughan et fint eksempel hvordan man kan bruge det tema i
thriller genren. Handlingen:
Sophies mand James er en god og kærlig far, en opmærksom ægtemand og
en karismatisk og succesfuld figur i den offentlige debat. Og så er han
anklaget for en frygtelig forbrydelse. Sophie er overbevist om hans uskyld
og desperat for at beskytte sin dyrebare familie mod de løgne, der truer
med at flå den i stykker .Advokaten Kate Woodcroft skal føre sagen; hun er
en dreven professionel og forstår, at jura mest af alt handler om at have
argumenterne i orden. Og alligevel betyder sandheden mere for hende.
Hun er sikker på, at James er skyldig, og fast besluttet på, at
retfærdigheden skal ske fyldest. Hvem har ret, når det kommer til James?
Sophie eller Kate? Og har nogen baseret dommen på andet end
fornemmelser og personlige oplevelser? På trods af sin privilegerede
opvækst ved Sophie udmærket, at hendes perfekte liv ikke er ukrænkeligt.
Det har hun vidst, siden hun og James mødte hinanden på Oxford, og noget
unævneligt fandt sted i en månebelyst atriumgård. Sophie vidste aldrig
rigtig, hvorfor hendes læsemakker Holly pludselig forlod universitetet og
forsvandt. Men hvad ville der ske, hvis Sophie kendte hele sandheden?
Denne historie er en rigtig pageturner som hele tiden overrasker når
læseren tror at nu er man hel up to date med plottet. Det er man bare ikke
gang på gang drejer handlingen sig på ny.
6 Diamanter.
Finn Hansen.
FORLAGET TURBINE.

RIKKE DAHL: SOM OM VI ALDRIG RIGTIGT FANDTES. 471 Sider
Kr.249,95. Rikke Dahl som er debutant får et godt ord og ros med på
vejen af ingen andre Gunnar Staalesen som skriver: Fremrag
Al
En af hovedpersonerne, den succesrige scenograf, Christin Lindberg,
modtager den foruroligende ovennævnte besked i telefonen. Det er
samtidig et opkald fra fortiden, der tvinger hende til at rejse tilbage til
barndomsbyen – noget hun ellers har forsvoret at hun nogensinde
havde agtet at gøre.
Nikolaj Hoffman, den engang så karismatiske og talentfulde forsanger
i bandet Smaltown Empire, er fundet død i en grøftekant. Og noget er
der galt, fornemmer Christin. Noget der rækker tilbage til personerne
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eventyrlige ungdomsår.
I sin søgen efter hjælp kontakter Christin den lokale journalist, Micki
Reiss. Sammen afdækker de trin for trin de forskellige personers
fortid, hvor intet var som det først seer ud til. Som Om Vi Aldrig
Fandtes. - er som Staalesen udtrykker sig: En fremragende thriller om
ambitioner, dystre hemmeligheder, skyld, fortrængning og mord – en
uhyggelig og imponerende og overraskende fortælling om de ting, som
det lykkes at leve med – og de ting man ikke kan leve med. Og plottet
havde man ikke lige set komme. 5 diamanter fra Krimicirklen.
Finn Hansen.
TOM EGELAND. CODEX. Oversat af Rasmus Klitgaard Hansen efter
CODEX. 500 Sider.299,95 Kr.
Siden Dan Brown præsenterede Da Vinci Mystriet har han haft
følgeskab af norske Tom Egeland, gang på gang når nordmanden de
samme højder som Brown - (nogen siger at han tit slår Dan Brown)
Men uanset hvad er Tom Egelands bøger altid gennem researchet og
begge har de givet læserne mange spændende historier der foregår i
de regiøse miljøer. Mange af Egelands har før haft forbindelse med
Jesus. Nu kommer kommer fortællingen om tornekronen som Jesus
bar pinefuldt under korsfæstelsen. Så tornekronen er atter et kodeks.
Og et spændende mysterie af Tom Egeland. Handlingen er som følger:
I en paves grav i Rom finder et hold arkæologer Jesus tornekrone og
en 2000 år gammel tekstsamling – et kodeks – som kaster et nyt
dramatisk lys over kristendommens tilblivelse. Da to arkæologer kort
efter bliver fundet dræbt, og tornekronen og kodekset forsvundet må
arkæolog Bjørn Beltø naturligvis igen i arbejdstøjet og forsøge at
opspore relikviet og det gådefulde manuskript – for at afsløre, hvem
der står bag drabene.
Codex er en teologisk thrilller af Tom Egeland, som atter holder
spændingen oppe på fuld damp og læseren i et jerngreb. 6 Diamanter.
Finn Hansen.
MARTIN HOLMÉN: CLINCH. Oversat af Sigurd Toftdahl Terkelsen efter
Clinch. 351 Sider. 299,95 Kr.
Vi skriver Stockholm Anno 1932. Depressionen, alkoholrationering
kører for fulde sejl og den isnende kolde vinter holder byen i et
jerngreb som ikke gør situationen bedre. Hovedpersonen den tidligere
bokser Harry ”Kvisten” Kvist lever kun af at indsamle gæld fra
skyldnere. Det går for alvor galt for ham da han gennembanker en
mand, som ikke kan betale, og da han vender tilbage dagen efter for at
hente pengene, er manden død og lejligheden brændt ned til grunden.
Politiet mistænker naturligvis Kvisten, og han rodes hurtigt ind i en
dødbringende leg katten efter musen for at rense sit navn. Jagten
sættes ind på et forsvundet hovedvidne i byens skyggeside, via
spillehaller og sortbørsklubber, hvor loyaliteten skifter lige så hurtigt,
som pengene bytter ejer. Kvisten konfronteres med et farverigt
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godtfolk. Til sidst er det eneste, han kan stole på, er sine barkede
næver og sin dårlige hukommelse.

Clinch er en benhård, nordisk noir-krimi. En historie der
emmer af et broget og troværdigt tidsbillede med et
fremragende plot af 1930ernes

dystre Stockholm. Bind 2 er på vej har titlen Nede Til Tælling. Clinch
får 5 Diamanter.
Finn Hansen.
TIL SIDST SELVOM VI HAR LÆST OG LÆST OG ATTER LÆST, NÅEDE VI
IKKE ALLE MEN BARE ROLIG VI FORTSÆTTER LÆSNINGEN OG
OPFORDRER JER TIL AT FØLGE MED KRIMICIRKLENS FORSIDE HVOR
DER HELE TIDEN BLIVER SAT NYE ANMELDELSER IND.
FORTSAT GODSOMMERLÆSNING. PÅGENSYN ULTIMO SEPTEMBER.
Finn Hansen.

