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KRIMICIRKLENS LEDER
Der er fart på i redaktionen krimicirklen. Vi læser og læser
og anmelder og anmelder. Det hele for at få så meget fortalt
om det der sker i spænding/krimigenren. Og der sker rigtigt
meget netop nu. Under Breaking nnews kan I se at der er
masser af filmatiseringer af danske forfatteres bøger. Det
ligger også klart hvordan og hvornår de nye filmatiseringer
af Jussis Afdeling Q Serie bliver. Men gå ind på Breaking
News. Samtidig er vi også ved at få samling af hvilke
udgivelser der når med i julesalget. Vi er ligeledes i gang
med at gøre det nummer 4. 2019 Krimicirklen. Det er den blå
som kommer lige op til jul med det sidste hotte. På snarligt
gensyn.

KRIMICIRKLENS BREAKING NEWS.
5 KRIMIER PÅ 15 MÅNEDER!
Det må siges at være noget af en opgave. Ikke desto mindre er det den
opgave en af de garvede danske kriminalforfattere Jan Thiele har
udfordret sig selv med. Han vil fra nu af fuldstændigt hellige sig sit
forfatterskab.
”Gennem årene har Frants Hjejle udviklet sig sammen med mig – langsomt, men sikkert. Han er blevet mindre vild og mere eftertænksom,
lige som jeg selv er. De miljøer, han færdes i, ligner langt hen ad vejen
de arbejdspladser, jeg selv har haft. I Jeg testamenterer er
kontormiljøet meget lig virkeligheden, og jeg tror, mange vil kunne
genkende både dialoger og arbejdsopgaver fra deres egne job,” siger
Jan Thiele, der selv har arbejdet som sælger på et forlag, hvor han fik
ideen til flere af de overraskende indslag, krimien er fuld af. Jeg
testamenterer foregår i områderne omkring Indre København og
Christianshavn, hvor Jan Thiele selv bor og arbejder.
”Ideerne til mine Frants Hjejle krimier er altid kommet fra mine nære

-4omgivelser, og jeg opsamler inspiration i de københavnske gader og
stræder. Researchen til krimierne er min dagligdag, som jeg kører
gennem et filter eller to, så virkeligheden bliver fiktion,” fortæller Jan
DEN UNGE MORSE SÆSON 6.
Der foreligger nu en sæson 6 i England og venter på at blive oversat.
Den indeholder disse fire episoder: Pylon. Appolo, Confection og
Degüello. Der er planlagt både på en sæson 7-8. Men som et kuriosum,
i 6. Sæson er Shaun Evans alias den unge Morse prydet med et flot
overskæg! så mon ikke, han i sæson 7 og 8, er ved at belave sig på at
blive Inspector Morse Senior og blive tilknyttet Thames Valley Police.
NU FORELIGGER DE NYE PLANER FOR FILMATISERINGERNE AF RESTEN
AF AFDELING Q SERIEN.
Siden det blev offentliggjort, at Ulrich Thomsen og Zaki Youssef skal
overtage rollerne som Carl Mørck og Assad i den kommende film om
Afdeling Q, har der været stille omkring franchisen.
Nu bekræfter producenten Nordisk Film, at Marco effekten er den
første af i alt seks kommende film om kriminalkommissæren og hans
assistent, der specialiserer sig i uopklarede sager.
Premieredatoerne til de fire første er blevet offentliggjort og kan ses
først her på kino.dk.
Zentropa producerede de fire første Jussi Alder-Olsen-filmatiseringer,
der med Nikolaj Lie Kaas og Fares Fares i hovedrollerne alle har været
kæmpe biografsucceser. Stafetten er nu blevet givet videre til Nordisk
Film, hvilket betyder et reboot af Afdeling Q med nye skuespillere.
Frederik Honoré, der er market director i Nordisk Film Distribution,
udtaler til kino.dk: - Det er et kæmpe projekt, som vi glæder os enormt
til at komme i gang med. De fire første film i serien har været
kolossale succeser - og det bliver den næste film også. Samlet har de
fire Zentropa-producerede film solgt 2,8 mio. billetter i biografen, så
der er grund til yderligere optimisme. - Derfor har vi også valgt, at de
næste fire Afdeling Q-film får premiere med to års mellemrum ligesom
'Star Wars' og 'Avatar', afslutter Honoré med et glimt i øjet og en
henvisning til den langstrakte (og selvsikre) plan for kommende film i
de to amerikanske filmfranchises. De næste fire Afdeling Q-film er
således planlagt til:
Marco effekten får premiere den 1. oktober 2020.
Den grænseløse får biografpremiere den 6. oktober 2022.
Selfies får premiere den 3. oktober 2024.
Offer 2117 rammer biograferne den 1. oktober 2026.
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VINDEREN AF MARTHA PRISEN 2019 KÅRET.
Stort tillykke til forfatter Jens Henrik Jensen, der hermed får et bevis
på sin popularitet blandt læserne! I 2019 har de danske læsere peget
på Jens Henrik Jensen som deres yndlingsforfatter. Han tildeles derfor
Bog & idés fine Martha Pris i oktober 2019. Martha Prisen er læserne
egen bogpris og uddeles i år for 31. gang. Der har som altid været stor
opbakning, og mange har valgt at afgive deres stemme. Jens Henrik
Jensen vinder Martha Prisen 2019 i et stærkt felt af dygtige forfattere,
som tæller Katrine Engberg, Anne Mette Hancock, Jakob Melander,
Julie Hastrup, Søren Sveistrup, Morten Pape og Merete Pryds Helle.
Jens Henrik Jensen har formået at skrive nogle spændende og
fængende krimier, som drager læserne ind og fastholder interessen for
karaktererne og handlingens udvikling.
SKABEREN AF MARIA WERN SERIEN, ANNA JANSSON, STARTER NY
KRIMISERIE'
Efter 20 år og med udgivelsen af lige så mange bøger om Maria Wern,
har Anna Jansson oplyst at hun starter en spritny kriminalroman serie.
Anna Jansson forlader det solbeskinnede Gotland til det mere
vindomsuste Bergslagen.
Samtidig præsenterer forfatter også en ny hovedperson. Det er
kriminalinspektør Kristoffer Bark.
Seriens titel bliver Bergslagen Blå. Det sigter til det svenske politi og
det barske klimamiljø Bergslsgen.
Kristoffer har sine egne problemer at slås med. Han leder efter sin
forsvundne datter som er forsvundet fra sit polterabend. Hans eget
privatliv er sat på pause det gælder både hans relatiner til hustruen
der er gået i spåner og ikke mindst han sociale liv er en katastrofe.
Den nye series indtog er ikke ensbetydende med at Maria Wern serien
slutter, tværtom Anna Jansson skriver parrallelt med Bergslagen også
nye Wern krimier.
Pt. Ved vi ikke om noget dansk forlag har sikret sig rettighederne til
det første bind Saknad Dotter. Nærmere herom når vi ved mere.
KASTANJEMANDEN PÅ NETFLIX.
Tidligere i dag (21 august), annoncerede Netflix, at den anmelderroste
og prisvindende bestseller Kastanjemanden af Søren Sveistrup får
eksklusiv premiere på Netflix verden over. Optagelserne er planlagt til
at starte i Danmark i 2020 og produceres af SAM Productions.
”Netflix har vist en stærk interesse i min bog, og jeg er rigtig glad for
aftalen og fuldstændig overbevist om, at Netflix er den rigtige scene
for Kastanjemanden,” siger forfatteren selv.
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Executive producer på SAM Productions Meta Louise Foldager
Sørensen tilføjer: “Vi glæder os til at adaptere Sørens fantastiske
internationale bestseller til skærmen, og vi er meget begejstrede og
stolte af at kunne offentliggøre fortsættelsen af vores gode
samarbejde med Netflix. Romanen er blevet oversat til 28 sprog og er
solgt til udgivelse i mere end 50 lande, og vi er ovenud stolte af at
kunne producere denne serie på dansk, i Danmark og lancere den
verden over med Netflix som vores partner.
En blæsende oktobermorgen gør politiet et uhyggeligt fund i en forstad
til København. En ung kvinde er blevet dræbt og efterladt på en
legeplads. Hendes ene hånd er skåret af, og over hende hænger en lille
kastanjemand. Den unge efterforsker Naia Thulin sættes på sagen
sammen med hendes nye makker, den udbrændte Mark Hess. Snart
opdager de, at kastanjemanden bærer på et mystisk spor fra en pige,
der forsvandt et år tidligere, og som formodes dræbt - socialminister
Rosa Hartungs datter.

BESTSELLERDUOEN LOTTE & SØREN HAMMER LANCERER NY
SERIE - PÅ NYT FORLAG.
Serien udspilles i krigsårene 1939-45, hvor vi følger en dansk-jødisk
kvinde fra København og en dansk-tysk mand fra Grænselandet og
deres rejse gennem krigens brændpunkter. De første to bind, Vejen til
Warszawa og Kobberminen, udkommer samlet i starten af 2020 som
optakt til både genforenings- og befrielsesjubilæet. Der er planlagt
otte bind i serien, som desuden vil udkomme i Sverige, Norge og
Finland. Forinden afslutter Hammer & Hammer i dette efterår deres
populære krimiserie om chefkriminalinspektør Konrad Simonsen med
et tiende og sidste bind.
Lotte & Søren Hammer udtaler: ”Efter 10 år med krimier ser vi frem til
at prøve kræfter med en ny genre, den historiske krigsroman. Vi har i
den forbindelse fundet det spændende at samarbejde med et nyt
forlag sideløbende med vores normale engagement. HarperCollins
virker som det helt rigtige valg for os og for serien.”
siger Lotte afslutningsvis.

NY KRIMISERIE FRA SHETLANDSØERNES TOPFORFATTER
UDKOMMER FRA FORLAGET GAD.
Der er naturligvis tale om Ann Cleeves. Populær for hendes forskellige
krimiserie som Vera Stanhope og Jimmy Perez som begge efterforsker
mordsager på Shetlandsøerne. Begge serier som bekendt flere gange
vist i fjernsynet med titlerne: VERA og SHETLAND. Nu præsenterer hun
en sprit ny serie (The Two Rivers Serie). På dansk får den titlen Døden
På Stranden: En North-Devon krimi - Bind 1. Gad som udgiver den,
regner med den er på gaden 24 Oktober.
Lokaliteten North Devon, er stedet hvor to floder konvergerer og løber
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ud i havet. Her træffer vi hovedpersonen detektiv Matthew Venn. Han
står uden for kirken, mens hans fars begravelse finder sted. Da han
først var elsket og værdsat, den dag, Matthew forlod det strenge
evangeliske samfund, han voksede op i, mistede han også sin familie.
Nu, når han vender sig og går væk igen, modtager han et opkald fra et
af hans hold. Der er fundet en krop på stranden i nærheden: en mand
med en tatovering af en albatross på nakken, stukket til døden. Sagen
kalder Matthew tilbage til det samfund, han troede, at han havde
efterladt, da dødbringende hemmeligheder, der er skjult i hjertet,
afsløres, og hans fortid og nutid kolliderer.

ANN CLEEVES AFSLUTTER SHETLAND SERIEN MED BIND 8.
Afslutninger på noget godt er altid trist, men færdiggørelsen af en
enormt succesrig og meget populær serie er også en grund til at fejre.
Ann lancerede sin sidste Jimmy Perez Wild Fire. Det skete med en fest
onsdag 5. september 2019- hvor? - naturligvis på Lerwick rådhus. Og
Shetland Distillery Company, det mest nordlige destilleri i
Storbritannien, havde af den grund produceret en speciel gin-udgave i
forbindelse med lanceringen af bogen.
Shetland Distillery Director, Stuart Nickerson sagde: "Vi var meget
begejstrede, da Ann henvendte sig til os sidste år for at skabe en gin
designet til at matche hendes ottende og sidste Shetland-bog. Vi har
taget meget tid over ginproduktionen og håber alle Ann's fans såvel
som vores egne kunder nyder Wild Fire.
Ann Cleeves var også tilfreds. hun sagde: "Hvilken bedre måde kan
man fejre den sidste af Perez-bøgerne end ved at hæve et glas Wild
Fire-gin produceret på øerne af den vidunderlige Shetland.
PS. I skrivende stund ved vi nu at det 8. Wild Fire udkommer med den
danske titel Løbeild 21. november fra Hetland.

SARA BLÆDELS NYE KRIMI ”PIGEN UNDER TRÆET” ER ET
GLÆDELIGT GENSYN MED LOUISE RICK.
Pigen under træet - ny Louise Rick bog fra den populære danske forfatter
Sara Blædel.
På Bornholm findes liget af skolepigen Susan, der forsvandt sporløst under
en lejrskoletur i 1995. Liget har ligget gemt i en klippesprække i
Ekkodalen under et myldrende dække af insekter.
Camilla Lind er tilbage på kriminalredaktionen på Morgenavisen og
insisterer på at optrevle, hvad der egentlig skete, dengang Susan forsvandt.
Da Camilla opsøger Susans gamle klassekammerat, Pia, for at få mere at
vide, finder hun en familie knuget af sorg, fordi Pia samme morgen er gået
i Dyndet og har druknet sig.
Louise Rick er på orlov fra sit job i Drabsafdelingen og er i utide blevet
kaldt hjem fra sin jordomrejse, efter hendes bror har forsøgt at begå
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selvmord. Han er sønderknust, fordi hans kone, Trine, igen har forladt ham
og deres to små børn. Louise prøver at hjælpe sin bror med at finde Trine,
som ikke har givet lyd fra sig, siden hun forlod hjemmet.
I sin søgen blandt Trines ting finder Louise et gammelt klassebillede, og
det går op for hende, at Trine i sin tid gik i klasse med Susan og Pia og var
med på den lejrskoletur, hvor Susan forsvandt…
Sara Blædel er tilbage i topform med endnu en hæsblæsende og
spændingsfyldt krimi med den populære Louise Rick i hovedrollen. Det er
efterhånden ved at være 5 år siden, at Sara Blædel sidst udgav en Louise
Rick krimi. Dengang hed bogen Kvinden de meldte savnet. Det nyeste skud
på stammen er bogen Pigen under træet, og det bliver den 10. i serien om
Louise Rick fra Københavns politi.
STINA JACKSON MODTAGER GLASNØGLEN – DEN STØRSTE
SKANDINAVISKE KRIMIPRIS.
Stina Jackson modtager Det Skandinaviske Kriminalakademis store pris,
Glasnøglen, for Sommermørke, der udkom på dansk tidligere på året
Svenske Stina Jackson har fået en drømmestart på sit forfatterskab. Sidste
år i maj udgav hun sin første bog i Sverige, hvor den har solgt tæt på
300.000 eksemplarer, og i slutningen af 2018 blev hun tildelt prisen for
årets bedste svenske krimi. En ære, der aldrig tidligere var overgået en
debutant.
Nu har Det Skandinaviske Kriminalakademi så besluttet, at hun har
skrevet årets bedste skandinaviske krimi og derfor modtager Glasnøglen
2019. "Det er en fantastisk nyhed", siger hendes danske redaktør Marie
Dissing Storm. "Det er så velfortjent. Da vi første gang læste manuskriptet
til Sommermørke kunne vi med det samme mærke, at her var der noget
særligt indenfor krimigenren".
Sommermørke er en stemningsfuld spændingsroman, der foregår i de
nordsvenske skove, hvor Stina Jackson selv er født og opvokset. Her kører
en far hvileløs rundt i sin Volvo i de lyse sommernætter og leder efter sin
datter, der forsvandt for 3 år siden.
Glasnøglen er blevet uddelt siden 1992, og den første modtager var
Henning Mankell, og sidste år var det Camilla Grebe, som fik prisen.
Derudover er Stieg Larsson, Leif Davidsen, Jussi Adler-Olsen, Håkan Nesser,
Jo Nesbø at finde på listen over prismodtagere.
Læs vores interview med Stina Jackson: Det blev en besættelse at skrive
mig hjem
Svenske Stina Jackson er bosat i USA, og den afstand har skærpet hendes
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blik for både skønheden og uhyggen i naturen i sin barndoms Nordsverige.
Hjemveen blev drivkraft for den stemningsfulde Sommermørke, der vandt
Årets svenske krimi 2018.
Debutanten Stina Jackson vandt Årets svenske krimi 2018 foran etablerede
navne som Håkan Nesser og Carin Gerhardsen. Hendes krimi
Sommermørke indfanger på mesterlig vis den snigende uhygge og
skyggerne, der hjemsøger midnatssolens land i Nordsverige.
Sommermørke er en anderledes spændingsroman, hvor hovedpersonen
hverken er politimand, privatopdager, eller en journalist på jagt efter en
god historie i et kriminelt miljø.
I stedet spiller naturen en afgørende rolle, og den sætter den helt særlige
creepy stemning i handlingens nordsvenske udkantssamfund, hvor det er
lyst døgnet rundt om sommeren, hvilket står i skærende kontrast til
mørket inden i romanens hovedpersoner. Hjemve var mit brændstof
For Stina Jackson, der selv er opvokset i Nordsverige, men nu bor i USA
med sin amerikanske mand, er det ikke tilfældigt, at den særlige
nordsvenske natur skulle være mere end en kulisse i romanen.
”Jeg plejer at sige, at hjemve var mit brændstof, da jeg skrev Sommermørke.
Det blev et voksende behov, ja nærmest en besættelse for mig, at skrive mig
hjem.
Derudover havde jeg et klart ønske om, at naturen og selve det fysiske sted
skulle spille en stor rolle i bogen. Jeg kan som forfatter godt lide at udforske,
hvordan naturen spejler og påvirker et menneskes indre liv.”
Uendelige skove med flere skygger end lys
Sommermørke har en meget stærk svensk identitet, og for en dansker kan
miljøet og naturen være fascinerende at læse om, men svært helt at
begribe.
I Danmark kan man ikke rigtig gemme sig eller blive væk med vilje, som
hovedparten af personerne i Sommermørke forsøger i de uendelige skove,
hvor der er flere skygger end lys.
Læs også Det siger læserne om Sommermørke af Stina JacksonDet må have
været et specielt sted at vokse op for Stina Jackson?
”Nordsverige og Västerbotten var et fantastisk sted for mig at vokse op på
grund af den storslåede natur, årstidernes voldsomme skift og selvfølgelig
også menneskene. Men det var først, da jeg flyttede til udlandet, at jeg
virkelig forstod hvilket fantastisk og særligt sted, jeg var vokset op.
Det var takket være afstanden, som gav mig muligheden for at se
Nordsverige med nye øjne, og jeg ved ikke, om jeg ville kunne have skrevet
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om min hjemegn, hvis ikke jeg havde været på afstand af den. Jeg er så
taknemlig for, at jeg kan skrive, hvilket giver mig muligheden for at være to
steder på en gang.”
En mand, der har mistet alt
”Lelle er en mand som har mistet alt, men som nægter at give op. Om
sommeren lever han i en slags febertilstand, hvor al hans vågne tid går med
at lede efter sin forsvundne datter. Jagten på sandheden om hvad der er sket
med hende, er hans drivkraft; jagten er grunden til, at han lever.”
“Jeg ser scener i hovedet, når jeg skriver, og det første jeg så, da jeg begyndte
at skrive, var Lelle bag rattet og den lyse sommernat, som svøbte sig
omkring ham.
Jeg så ham så tydeligt, og jeg vidste, at jeg ville skrive om et menneske, som
befinder sig i et mareridt, men som kæmper med alle midler for at komme
ud af det, selvom det af og til grænser til galskab.”
Ensomheden fører dem sammen
”Meja er en ung kvinde på jagt efter noget, som hun aldrig har haft: et
rigtigt hjem, tryghed. Igennem hele sin opvækst har hun levet en
omflakkende tilværelse med sin mor Silje, en utilregnelig og rastløs
eksistens, som har gjort hende sårbar i sin længsel efter noget andet.
Det som Lelle og Meja har til fælles er, at de både er meget ensomme, og at
det netop er den ensomhed, som fører dem sammen til sidst.”
Overvældende modtagelse
Udover at blive kåret som årets bedste krimi, så har Sommermørkes liv på
bogmarkedet været fyldt af gode nyheder. Den har allerede solgt 140.000
eksemplarer alene i Sverige, og den er blevet rost og anbefalet af en stribe
af de garvede krimiforfattere
Det må være overvældende at få så stor succes med sin allerførste bog?
”Hele det her år, siden bogen udkom i Sverige, har været domineret af en
uvirkelighedsfornemmelse. Jeg har jo skrevet i mange år uden at blive læst
af en eneste sjæl, og det er svært helt at forstå, at jeg har læsere nu, og mine
karakterer ikke længere kun er mine.”
“Det er virkelig en livsdrøm, der går i opfyldelse. Samtidig har jeg altid været
min egen største kritiker, og jeg mærker, at jeg bliver mere skånselsløs mod
mig selv, nu hvor jeg skriver til andre også. Successen kan føles lidt
skræmmende, hvis jeg tænker for meget på det.”
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KRIMICIRKLENS NYESTE
FORLAGSANMELDELSER.
FORLAGET ALHAMBRA
NADIA DALBUONO: FORDÆRV. Oversat af Emilie Harild Gaardboe efter
THE FEW. 2014. 435 Sider. ? Kr. Forfatterinden som er englænder
sammenlignes med sin forfatterkollega Donna Leon som bekendt også
lader sine bøger udspille sig i Italien. Det er også en yderst original og
spændende hovedperson som Nadia Dalbuono har skabt med
Kriminalkommissær Leone Scamarcio. Han er nemlig søn af en
mafiaboss, men han har vendt familieforetagendet ryggen. Han har nu
sluttet sig til Roms politistyrke og er måske en af de sidste retskafne
mænd tilbage i Italien.
Men det hele seer mere broget ud da Scamarcio får overdraget nogle
kompromitterende fotos af en højtstående politiker og får besked om
at ‘tage sig af det’, ved han, at han får masser af problemer.
Situationen forbedres ikke af at samtidig bliver en ung mand fundet
myrdet i Rom, og på en strand på Elba forsvinder en amerikansk pige.
Efterhånden som efterforskningen skrider frem, står det hurtigt klart,
at sagerne hænger sammen. Hver eneste forbrydelse er en tråd i et net
af fyldt af mørke hemmeligheder, og hvad værre er at det involverer
nogle af landets mest magtfulde mænd. Scamarcio kommer ud på en
hæsblæsende jagt, hvor han må ty til uortodokse metoder, hvis han
skal have håb om at løse gåden i tide. Mens uret tikker meget hurtigt,
og hans egen fortid haler ind på ham. Der er kun en mulighed han må
følge de mørkeste understrømme i det italienske samfund – blot for at
finde ud af, at prisen for sandheden måske er højere, end han er villig
til at betale.
Fordærv – Er atter en historie der på en meget realistisk måde beretter
om Italien og alle de rævestreger som er dagligdags politik. Den er
kort sagt en beretning der sidder lige i øjet!
Finn Hansen.
NADIA DALBUONO: AMERIKANEREN. Oversat af Klaus Seidenfaden
efter efter THE AMERICAN. 2015. 448 Sider. ? Kr.
Det ligner et banalt selvmord, da kriminalkommissær Leone Scamarcio
kaldes ud til Ponte Sant’Angelo der ligger et stenkast fra Vatikanet:
Ofret er tilsyneladende bare endnu en forretningsmand, der ikke
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kunne klare den økonomiske krise og sagde goodbye til livet. Eller er
det ? For et par dage efter findes liget af en kardinal med forbindelser
til Vatikan banken, og Scamarcio begynder at ane ugler i mosen og at
der måske er en en sammenhæng. Men før han kan nå længere i sin
efterforskning, bryder en mystisk amerikansk efterretningstjeneste
pludselig ind og beordrer ham til at droppe sagen. Det står klart, at der
er noget stort under opsejlning.
Snart begynder foruroligende forbindelser til koldkrigstiden, USA’s
skjulte krigsførelse, og ikke mindst Vatikanets korruptionsskandaler
og den italienske mafia at afsløres, og de politiske intriger kommer
sivende ud af skabet. Men Scamarcio har ikke i sinde at lade sig true.
Og med både kirke og stat imod sig må han hente hjælp fra sin dystre
fortid for at opklare forbrydelserne, før han selv ender som et lig i
floden. Amerikaneren er den selvstændige fortsættelse til Fordærv og
det er en spændende og værdig efterfølger Interessant i både intrige,
miljø og plot. Der er 6 Dimanter. Vi håber at Alhambra fortsætter med
forfatterskabet.
Finn Hansen.
MATT WESOLOWSKI. SEKS STEMMER. Oversat af Maria Kopp efter SIXT
STORIES. 256 Sider. Kr. 189,00
Hændelserne finder sted England, 1997. Her bliver liget af 17-årige
Tom Jeffries fundet i marskområdet Scarclaw Fell, hvor han og
kammeraterne var på hyttetur. Det hele ligner en ulykke, men ikke alle
er overbeviste om den udlægning. Politiet undersøgelse udmunder sig
i at det er en ulykke.
Ti år senere åbnes sagen dog igen. Det er personen Scott King, foruden
at være internet-kultfigur også vært for en populær podcast. Han er
altid skjult bag en maske når han interviewer personerne i sine
dramaer. Dramaer der især tager udgangspunkt uopklarede mysterier,
Han sætter sig for at undersøge, hvad der virkelig skete med Tom. I
sin podcast-serie interviewer han seks forskellige mennesker, der alle
var til stede den skæbnesvangre aften i Scarclaw Fell. I seks episoder
kommer seks stemmer til orde, med seks forskellige syn på Tom på
dagene op til hans død. De fleste af de talende var teenagere dengang,
og deres minder om hændelsen sløres af fortidens intriger, rivalisering
og jalousi – men for hvert interview afdækkes nye detaljer, og den
uhyggelige sandhed tegner sig skarpere.
Seks Stemmer er fremragende kreeret. For gennem de seks forskellige
personers udsagn og handlemåder præsenteres læseren for et med
-rivende og interessant plot. 6 Diamanter.
Finn Hansen.

FORLAGET AMBUSH BOOKS
KELD BROKSØ. FJENDESPOR. 406 Sider. Kr.
Keld Broksø kommer vidt omkring i sin 6. spændingsroman. Hans
varemærke og force er, at han er god til at få sin fiction virke uhyre
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realistiske. Det er fordi han tager afsæt i virkelige hændelser og så får
en gedigen spænding ud af det. En voldsom start på et albansk
børnehjem for mange herrens år siden, indhenter den danske,
adopterede kriminalbetjent, Stefan Kushova Andersen. Glemte familiebånd bliver pludselig livsfarlige, mens gigantiske eksplosive voksende
formuer skabt af svindel med pyramidespil, våben-, narko- og
menneskesmugling gør de kriminelle og bomstærke klaner stadigt
mere kyniske. Med en kynisme der ikke er set mangen forgifter den
albanske mafia dele af Europas og New Yorks underverden. Den
forgrener sig også globalt nordpå gennem Tyskland og smadrer
Stefans forsøg på at få skabt sig et nyt, roligt liv i Københavns
Sydhavns nye boligblokke. Et FBI kursus og et mord i New York
kickstarter en hæsblæsende rejse mod Stefans egne rødder i Albanien
og gennem en fremmed, forarmet del af Europa - samt i Berlin,
København – og for det ikke skal være løgn så selv Roskilde
Festivalen. Stefan tvinges ud i gråzoner af lovligt og ulovligt, rigtigt og
forkert og konfronterer ham med skæbnesvangre valg, mens
menneskeliv står på spil - og han selv drives frem af fromme håb om
en højere retfærdighed. Og håb om at redde sig selv fra en grusom
død, der synes stadig mere sandsynlig.
"Fjendespor" er en rystende drama af en spændingsroman. En
fortælling hvor menneskeliv intet er værd når det gælder om at rave til
sig står i højsæde og gamle vendettaer bliver udført koldt og kynisk.
En bog man ikke glemmer lige med det samme. 5 Diamanter.
Finn Hansen.

FORLAGET ARVIDS.
ALLESSANDRO PERRISINOTTO. TITANICS ORKESTER. 272 Sider. Kr.
Oversat af Rie Boberg efter L ´ORCHESTRA DEL TITANICS.
I det tredje bind af italienske Alessandro Perrisinotto, rejser Anna
Pavesi til Tunesien. det sker efter anmodning fra moderen til datteren,
Aurora, som er blevet sigtet for mord. Datteren Aurora er skizofren.
Moderen sætter derfor sin lid til, at datteren ikke kan stilles til ansvar
for sine handlinger i gerningsøjeblikket. Men Anna er ikke overbevist
om at hendes klient uskyld, og ikke bare spiller på sin sygdom.
efterhånden som Anna dykker dybere ned i sagen drejer den hele tiden
i helt andre retninger, end dem som ligger lige for. Undervejs i
opklaringen udsætter Anna sig traditionen tro for farefulde situationer,
men heldigvis får god støtte fra kæresten Marco.
Man er som læser i et godt og spændende selskab med den italienske
forfatter som atter en gang levere en god gang underholdende og
medrivende spænding. Der er 5 Diamanter. Ps. Der ligger også nogle
historiske krimier fra starten af forfatterens skribent karrierer.
Finn Hansen.
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FORLAGET BLUEFOX.
PERNILLE T. BOLDEMANN FROSNE MINDER. 474 Sider. 289,95 Kr.
Pernille T. Boldemann er Bornholmer og det er hendes debut i
spændingsgenren.
Hovedpersone er den forpinte og tidligere soldat, Zeb Lyngby Uchida.
Han er ved at miste håbet om at få forældremyndigheden over sin
lillesøster, efter et voldsomt biluheld kostede forældrene livet. Men så
træder hans bedstefar til og giver ham en sidste håndsrækning og
mulighed for at få styr på sit liv, og så må Zeb flytte til New York.
Midt i sin genindtræden i familiens dojo, roder Zeb sig desværre en
aften ind i en gadekamp, der vækker jægeren i ham, og med det
resultat at han bliver involverede i undergrundskampene i ”The Cage”,
hvor han lægger sig ud med byens værste karteller.
Samtidig rodes Zeb ind i den komplekse Michel de Basquites
hjemsøgende fortid, der sender dem på flugt fra en bestialsk morder.
Nemlig morderen der for 13 år siden myrdede en hel skoleklasse i
skovene udenfor Paris – foruden én … Det er en fremragende debut.
Forfatteren har med sine hovedpersoner stikket et rigtigt godt plot og
der er masser af action og spænding på et højt niveau.. 5 diamanter.
Finn Hansen.

FORLAGET FJERDE TIL VENSTRE.
BIRGITHE STENDER-JENSEN. 349 Sider. Kr. Endnu en bornholmsk
forfatter træder ind på krimiscenen. Det gør hun via det Bornholmske
forlag Fjerde Sal Til Venstre som ejes af Pernille Boelskov. Det er
hendes veninde Birgithe Stender-Jensen der debuterer med
Vintermørke. Og der er fart over handlingen fra start. Der sker både en
mordbrand hvor to omkommer, og så er der et barnelig der findes
samt et mystisk selvmordsforsøg. Det hele sker, da Bornholm rammes
under århundredets værste snestorm.
Solskinsøens idyl føles længere væk end nogensinde, da politiets
efterforsker Camilla Ambrosen forsøger at finde de skyldige bag de
uhyggelige hændelser,så mens hun kæmper i mere end én forstand
med snemasserne og vintermørket. Og i mørket er det svært at skelne
mellem de onde og de gode. For hvordan ser man egentlig forskel ? Og
hvem er det, man skal være bange for? som også tør dykke ned bag de
hemmeligheder i skæbnerne bag det liv de levedev. Bogen er første
bind i en planlagt serie med efterforskeren Camilla Ambrosen og
brandmanden Knud Kofod.
VINTERMØRKE - er en ganske fremragende og medrivende bornholmsk
”Snestormskrimi” der netop tager læserne med storm!
Naturligvis glæder vi os til kommende bind. De to hovedpersoner er
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både spændende og interessante bekendt-skaber. 5 Diamanter.
Finn Hansen.

FORLAGET GAD.
ANN CLEEVES. DØDEN PÅ STRANDEN. Oversat af efter A LONG CALL.
375 Sider. Kr 249,95
Danske læsere er rigtigt godt forvente med udgivelser af Ann Cleeves.
Vi har fået både hendes meget populære serie med Vera Stanhope og
Shetland serien med Jimmy Perez. Nu præsenteres vi også for den
spritnye serie TWO RIVERS. Første bind med titlen: A LONG CALL.
Oversat til Døden På Stranden. Serien har den homoseksuelle
kriminalinspektor Matthew Venn som hovedperson. Men..
Skulle der være et forlag som gerne vil udgive endnu mere Cleeves i
Danmark, så er der også mulighed for det. Der ligger nemlig 6 bind af
Ann Cleeves Ramsay serie. Skrevet af forfatteren i starten af 1990
´erne og frem til 1997.
INSPECTOR STEPHEN RAMSAY. De seks mordmysterier er nemlig
blevet et samlerobjekter. Ligesom Ann's Vera Stanhope, er inspektør
Ramsay foregår bøgerne i Northumberland, og viser alle aspekter af
det mangesidede amt. Titlerne er: A Lesson in Dying Murder 1990 in
My Backyard A Day in the Death of Dorothea Cassidy Killjoy The
Healers The Baby Snatcher.
Det var lige et sidespring her kommer anmeldelsen af Døden På
Stranden.
Vi træffer første gang Kriminalbetjent Matthew Venn da han lige har
deltaget i sin fars begravelse. Venn har ellers ikke haft kontakt med sit
fædrene ophav i mange år. Dengang forlod Matthew nemlig det strengt
religiøse samfund, han var vokset op i, hans familie vendte ham
samtidig ryggen.
Men nu, stående ude foran kirken, modtager han et opkald fra en
kollega. Der er fundet et lig af en mand på stranden i nærheden. Ofret
er blevet stukket ned med en kniv. Ingen ved tilsyneladende, hvem
han er. Det eneste kendetegn er en tatovering af en albatros på
halsen.
Mordsagen fører Matthew direkte tilbage til det miljø, han troede, han
havde lagt bag sig, og mens hans fortid kolliderer med nutiden,
afdækker han en række dødbringende hemmeligheder i det lille,
sammentømrede samfund. Det der især bære historien frem er
persongalleriet som er unikt. Det er spændende eksistenser der har
forskellige ting i bagagen. Døden på stranden er klassisk britisk krimi,
når den er allerbedst. Der er 6 Diamanter til debut´ten.
Finn Hansen.
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HARLAN COBEN. LED IKKE EFTER MIG. Oversat af Johnnie McCoy efter
RUN AWAY. 359 Sider. 299,95 Kr.
Harlan Coben skriver mange af sine spændingsromaner hvor temaet er
når det knager og der er problemer på den ene eller anden måde i
Familielivet. Den nye Led Ikke Efter Mig – Er et strålende og fremragende eksempel herpå.
Det er Simons familie er tæt på at gå i opløsning. Hans teenager datter
Paige er stukket af hjemmefra og har gjort det klart, at familien ikke
skal lede efter hende. Hun har godt nok gjort før forsvundet men er
vendt tilbage. Nu ser det dog ud til at det er alvor. Men Simon vil bare
ikke give slip på tøsen, han vil finde hende koste hvad det vil. Han
stopper ikke, selv om hans farlige eftersøgning fører ham lukt ind i en
mørk og farlig verden, og før han ved af det, er både hans eget og hans
families liv i fare.
Det er page-turner en spændingsroman der bringer koldsveden frem.
Plottet er originalt selv om kommer en række overraskelser man ikke
lige har set komme. Der udvikler sig mere og mere efterhånden som
personernes hemmeligheder kommer for dagens lys. Harlan Cobens
personer, gode som onde sidder lige i øjet. 6 Diamanter.
Finn Hansen.
DANIIELA TULLY. HOTELLET VED SKYGGESØEN. Oversat af Svend
Ranild efter HOTEL ON SHADOW LAKE. 2018. 353 Sider. Kr. 299,95.
Hotellet ved Skyggesøen – er en historisk thriller med et nutidigt spor
og en familiesaga tilsat mystik og kærlighed. Bogen handling spænder
over hundrede år, og to kontinenter og to verdenskrige. Samtidig er
den også inspireret af virkelige hændelser i forfatterens egen familie.
Handlingen: Der er gået 27 år, siden Mayas elskede bedstemor
forsvandt sporløst fra sit hjem i Tyskland. Nu er hendes lig dukket
pludseligt op nær et hotel nord for New York – et sted, som Bedste
ikke havde nogen umiddelbart forbindelse til. Spørgsmålet er, hvordan
havnede hun dér – og ikke mindst hvad var dødsårsagen? Maya sætter
sig for at opklare, hvad der egentligt er sket. Hun rejser derfor til USA,
hvor hun kommer tæt på den magtfulde familie, som ejer hotellet nær
findestedet – og hun særdeles tæt på et af de mandlige familiemedlemmer. Men inden længe er Maya viklet godt og grundigt ind i et
spind af løgne og hemmeligheder, som til sidst tvinger hende til at
vælge, om hun vil sætte sit eget liv – og kærligheden – på spil i jagten
på sandheden. Det er fra start til slut en medrivende og spændende
historie som fanger læserens interesse og plot og persongalleriet giver
fortællingen et ekstra drive. 5 Diamanter.
Finn Hansen.

FORLAGET KAREN GROTHE.DK
KAREN MØLLER GROTHE. HÆVN. 432 Sider. 229,95 Kr
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Selv om man skriver historier om ”Krimi på kanten” kan der godt ske
uhyggelige ting i det miljø. I Hævn, der er det første bind i serien. Og
den er netop et strålende eksempel herpå. Det er nemlig et grusomt
drab - en mishandlet krop hvor kønsdelene også mangler. Ofret er
bagbundet og sat på havbunden på den yderste kant af Danmark. En
forbrydelse, der sker i den barske natur ved Vadehavet og mellem
mennesker i Sønderjylland.
Politikommissær, Thomas Andersen, der ellers havde set frem til på en
rolig tilværelse med tid til at komme sig efter et brud.
Læseren følger en lille gruppe politifolk og en socialrådgiver, der
arbejder hårdt på at opklare en forbrydelser - begået af den dræbte!
HÆVN er som skrevet en krimi på kanten. Det er medrivende historie
om hemmeligheder, selvtægt samt en historie om retfærdighed. Det
varer længe, før politikommissær endelig ser sammenhængen i en
grum historie, hvor regningen skal betales, også selv om om prisen er
høj.
Men hvem er hævneren? Det lykkes forfatter at holde gerningsmanden
godt skjult for så tilsidst at komme med en overrumplende og men
også logisk løsning.
Undertegnede var straks fanget af denne Krimi på kanten. Så derfor er
der ingen tvivl om at der uddeles de maksimale 6 Diamanter fra
Krimicirklen. Der ligger 2 bind til og venter.
Finn Hansen.
KAREN MØLLER GROTHE. MEMENTO MORI. 403 Sider. Kr.
Memento Mori er det latinske ord for Husk Du skal dø – denne truende
hilsen modtager - den stinkende rige (men også menneske sky) Marie
Fisker Hansen. Men al den rigdom kan hun ikke bruge til noget mere,
da findes hun død.
Nu er hun et grimt lig, der flyder et sted i Vadehavet. Druknet.
Samtidig følger læseren morderens tanker. For mærkværdigvis var det
ikke hensigten, at hun skulle dø, den gamle grådige kælling.
Jeg (morderen) ville bare give hende noget at tænke over - en
advarsel - ligesom i brevene. Men det går galt!
Memento Mori - er en historie om grådighed, magt, profit eller hævn?
Flere mulige motiver skinner hurtigt i øjnene, til drabet på en ældre
kvinde. Efterhånden som politikommissær Andersens og hans team
efterforsker sagen bliver den mere og mere speget. Sagen udvikler sig
for alvor da han begynder at koncentrere sin interesse til ferieøen
Rømø, hvor antallet af mistænkte er lige så uklart, som vandet i
mosehullerne på øen. Andersen er presset. Pressen ånder ham i
nakken.
Memento Mori holder de samme fine takter som Hævn gjorde og
Grothe viser lige hvordan en Krimi På Kanten skal skæres masser af
miljø, Ø-sladder, intriger, hemmeligheder og andre slige ting kommer
for dagens lys. 6 Diamanter tildeles 2 bind i genren Udkants krimi. Nu
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glæder vi os til at læse Havfrue Død som er den sidste.
Finn Hansen.

FORLAGET GYLDENDAL.
TINA FRENNSTEDT. FORSVUNDET. COLD CASE SERIE Oversat af Anders
Juel Michelsen efter COLD CASE. FORSVUNNEN. Kr. 404 Sider. 299,95
Kr. Der er ingen tvivl om at debutanten Tina Frennstedt har kigget i
dokumenterne fra Danmark som omhandler den fængslede morder
”Amagermanden”. Her i historien har han tilnavnet ”Valbymanden” og
som ikke kun drev sine uhyggelige voldtægter og mord i Danmark men
også i Sverige.
Morgenen efter at RUT - en voldsom orkan der har hærget i Skåne,
findes en kvinde myrdet uden for en strandhytte. Snart følger der
endnu et brutalt overfald, i begge tilfælde peger fremgangsmåden på
at det er en dansk voldtægtsmand og morder, som hærgede i
København nogle år tidligere. Naturligvis vokser uroen blandt
indbyggerne i Malmø. Hovedpersonerne er, Kriminalinspektør Tess
Hjalmarsson, chef for Skånes ”Cold Case-gruppe”, bliver inddraget i
jagten sammen med sin aldeles særprægede makker Maria Erling og
den svenske politimand samt den danske efterforskere fra Københavns politi. Da gerningsmanden endelig efterlader sig et DNA spor,
finder man også en kobling til en anden sag, der har reddet Tess som
en mare i mange år: det er den 19-årige Annika Johanssons forsvinden
en sommernat for 16 år siden
FORSVUNDET er første bind i den svenske krimiserie Cold Case, der er
inspireret af uopklarede kriminalsager fra den virkelige verden. Serien
tagner til at blive rigtigt spændende så den vil vi gerne følge med stor
interesse i de kommende udgivelser. 5 Diamanter fra Krimicirklen.
Finn Hansen

FORLAGET HARPERCOLLINS NORDIC.
GRETELISE HOLM: DØDSFUNDEN. 256 Sider. 249,95 Kr.
Det er otte år siden vi sidst fik en krimi fra Gretelise Holm, det var
Firma
e
ts Mand. Siden er der sket flere ting med Fru. Holm. Hendes nye
spændingsroman Dødsfunden udkommer på hendes nye forlag
harpercollins Nodic. Og hendes bog viser at forfatteren stadig kan
skrive en fremragende historie og plot som sidder lige i skabet.
Dødfunden begynder Søndag den 16. september 2018. Her bliver
antropologen og samfundsforskeren Ellinor Green, 62 år, fundet død i
sit hjem i Vanløse. Dødsårsagen kunne umiddelbart ikke fastslås.
Ellinor Green kunne nemlig have haft mange grunde til at føle sig træt
af livet: En skør datter, som var besat af en usund kostdille og havde
slået hånden af sin mor, en søn, der var i frit socialt fald som hadefuld
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tastaturkriger, en ægtemand, som bedrog hende, og en chef, som lige
havde fyret hende. Så var det hele blevet efterhånden blevet for meget
for Ellinor? Eller var Ellinor blevet for meget for en anden?I forsøget
på at finde svar tager historien læserne med på en runde hvor læseren
stifter hen ad vejen stifter bekendtskab med flere mere eller mindre
suspekte personager. Gretelise Holm viser kort og godt hun er på
banen igen med en spændende roman som nok skal få tag i læseren. 5
Diamanter.

FORLAGET JENTAS.
JESSICA BARRY. FRITFALD. Oversat af Lilian Kingo efter FREEFALL.
397 Sider. 299,95 Kr. Atter præsenterer Jentas et spritnyt navn
Jessica Barry. Det er en dame der lyder lovende for fremtiden hvis hun
kan levere varen igen. Oplægget er: ”De siger, din datter er død. Du
ved, de tager fejl”.
Det liv, hun Allison har opbygget – hendes perfekte forlovede, Ben
deres luksusliv – forsvandt i løbet af et splitsekund. Nu er hun nødt til
at flygte, ikke blot for at undslippe de mørke hemmeligheder i sin egen
fortid, men også for at overliste den farlige person der lurer i kulissen
En mand, der holder øje med hvert eneste skridt, hun tager.
I den anden ende af landet venter Allisons mor Maggie desperat på at
få noget at vide om sin datter, der er forsvundet efter et flystyrt.
Politiet tror fast på, at hun er omkommet, men Maggie nægter at
acceptere den teori, at hun kan have mistet sit eneste barn, og hun
sætter sig for at opspore sandheden.
Mor og datter er nødt til at kæmpe – for at overleve og for at finde vej
gennem et sort spind af løgne og tilbage til hinanden, før det er for
sent… Det varer noget før læseren finder den røde tråd der er skyld i
farlige begivenheder og da det går op for hovedpersonerne. Nu ved de
ikke hvem de kan stole på.
Fritfald - er spændende, medrivende men måske en anelse for lang.
Derfor 5 Diamanter.
Finn Hansen.
TESS GERRITSEN.GRAVKAMMER. Oversat af Anne Mette Poulsen efter
KEEPSAKE: 335 Sider Kr. Gravkammeret er det 7. bind i Jentas
populære serie om Rizolli & Isles. Sagen starter da en perfekt
konserveret mumie pludselig bliver fundet i den støvede kælder under
Crispin Museum i Boston. Det vækker naturligvis begejstring, både på
det skrantende museum og personerne der. Nu har de pludselig en
publikumsattraktion i sin samling, og i offentligheden. Det Sjældne
Fund
døbes Madam X. En CT-scanning bliver udført under stor
bevågenhed og ståhej, men nu står det hurtigt klart, at noget ikke er,
som det skal være. Det mumificerede lig viser sig nemlig tegn på
nylige skader, og Madam X er ikke længere en sag for oldtidseksperter,
men en sag for nutidens retsmediciner Maura Isles. Både for Maura og
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drabsefterforsker Jane Rizzoli fra Boston Politi er de tekniske beviser
ikke til at tage fejl af – der er tale om et nutidigt mordoffer! Og da de
uhyggelige levn af endnu en kvinde bliver fundet i et skjult kammer i
museets kælder, står det isnende klart, at en morderisk galning er på
fri fod – og driver gæk med dem. Arkæologen Josephine Pulcillo er,
ligesom de øvrige medarbejdere på Museet, er rystet over fundene,
men kun hun ved, at morderens kryptiske beskeder rummer en viden,
der er særligt rettet mod hende. Detaljer om en mørk hemmelighed,
hun troede var begravet for evigt. Maura må nu til at støve og genfinde
sin viden om gamle dødsritualer. Det hele for at afsløre en bestialsk og
bindegal morders forskruede slutspil. Og da Josephine bliver så
bortført, har Maura og Jane ikke oceaner af tid til at opspore
Arkæologi-morderen, inden han føjer endnu et nyt uhyggeligt offer til
sin makabre samling. Det spegede plot holder læserne i et jerngreb
hen i det uvisse. Gravkammeret er en fantastisk, fremragende
spændingsroman med et utal af uventede tvister. 6 Diamanter.
Finn Hansen.
TESS GERRITSEN. ISKOLD. Oversat af Anne Mette Poulsen
COLD 342 Sider. Kr

efter ICE

8.bind Iskold - I Serien OM Rizzoli & Isles. Allerede fra start af afsløre
vi fra krimicirklens side med det samme udmeldes, at det er Gerritsen i
topform!
HANDLINGEN: Han iagttager dem. Han venter. De forsvinder. Der er
sket noget rigtigt forfærdeligt i den tilsneede landsby Kingdom Come i
Wyoming. Miljøet er tolv sælsomt ens huse står mørke og forladte. All
menneskerne, der boede der, er tilsyneladende pist forsvundet fra
jordens overflade. Maura Isles kører gennem området sammen med en
gruppe venner, da de pludselig bliver fanget i en snestorm. De søger ly
i den forladte landsby. Og her begynder deres værste mareridt. Det er
bare det er først som lige begyndt. Flere dage senere flyver Jane
Rizzoli til Wyoming for at lede efter sin forsvundne veninde Maura. De
findere et forulykket køretøj med fire svært forbrændte lig i kabinen.
Kan et af ligene være Maura? Janes jagt efter sandheden fører hende
til Kingdom Come. Netop der hvor personen, der iagttog Maura, nu
også ligger på lur efter Jane Rizzoli. Der er skruet op på
spændingsniveaute på fuld blus. Atter en gang viser Tess Gerritsen at
hun gang på gang kan skabe et realistisk plot. 6 diamanter.
Finn Hansen.
JESSICA BARRY. FRITFALD. Oversat af Lilian Kingo efter FREEFALL.
397 Sider. 299,95 Kr. Atter præsenterer Jentas et spritnyt navn Jessica
Barry. Det er en dame der lyder lovende for fremtiden hvis hun kan
levere varen igen. Oplægget er: ”De siger, din datter er død. Du ved,
de tager fejl”. Det liv, hun Allison har opbygget – hendes perfekte
forlovede, Ben deres luksusliv – forsvandt i løbet af et splitsekund. Nu
er hun nødt til at flygte, ikke blot for at undslippe de mørke
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hemmeligheder i sin egen fortid, men også for at overliste den farlige
person der lurer i kulissen En mand, der holder øje med hvert eneste
skridt, hun tager. I den anden ende af landet venter Allisons mor
Maggie desperat på at få noget at vide om sin datter, der er forsvundet
efter et flystyrt. Politiet tror fast på, at hun er omkommet, men Maggie
nægter at acceptere den teori, at hun kan have mistet sit eneste barn,
og hun sætter sig for at opspore sandheden. Mor og datter er nødt til
at kæmpe – for at overleve og for at finde vej gennem et sort spind af
løgne og tilbage til hinanden, før det er for sent… Det varer noget før
læseren finder den røde tråd der er skyld i farlige begivenheder og da
det går op for hovedpersonerne. Nu ved de ikke hvem de kan stole på.
Fritfald - er spændende, medrivende men måske en anelse for lang.
Derfor 5 Diamanter.
C. L. TAYLOR. FRYGTEN . Oversat af Marielle Nielsen efter THE FEAR.
327 Sider. 299,95.
Med nu 4 titler er C. L. Taylor blevet en fast forfatter i stalden hos
Jentas. C. L. Taylor hvis navn er Cally Taylor debuterede allerede i
2014 med The Accident (Endnu ikke oversat til dansk). Men det er som
bekendt, de fire næste titler Løgnen, Savnet, Flugten og Frygten. På
vej er The Sleep og i 2020 er bebudet Strangers. Men tilbage til den
aktuelle Frygten.
Den starter med appetitvækkeren således: Nogle gange vil din første
kærlighed ikke slippe dig...
Det er det der skeer for Lou Wandsworth stikker af til Frankrig med sin
lærer Mike Hughes. Hun troede, at han var hendes livs kærlighed. Men
Mike var ikke den person, han så ud til at være, og han efterlod hendes
liv i smadret.
Nu, da hun er blevet 32 år, finder Lou ud af, at Mike er i gang igen med
at er involveret med teenageren Chloe Meadows. Fast besluttet på at
historien ikke må gentage sig selv, vender Lou hjem for at konfrontere
Mike med den skade, han har forvoldt hende.
Men Mike er et af værste rovdyr, og i takt med at Lou forsøger at
straffe ham, bliver det klart, at hun meget vel kunne blive hans offer
igen.
C. L. Taylor bliver bare bedre og bedre. Frygten er ihvertfald hendes
allerbedste til dato. Hun har en formidabel evne til beskrive sine
personer så de står knivskarpe og hun kan kreere plot som fængsler
fra start til slut. 6 Diamanter.
Finn Hansen.

FORLAGET KARENGROTHE. DK
KAREN MØLLER GROTHE. HÆVN. 432 Sider. 229,95 Kr
Selv om man skriver historier om ”Krimi på kanten” kan der godt ske
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uhyggelige ting i det miljø. I Hævn, der er det første bind i serien. Og
den er netop et strålende eksempel herpå. Det er nemlig et grusomt
drab - en mishandlet krop hvor kønsdelene også mangler. Ofret er
bagbundet og sat på havbunden på den yderste kant af Danmark. En
forbrydelse, der sker i den barske natur ved Vadehavet og mellem
mennesker i Sønderjylland.
Politikommissær, Thomas Andersen, der ellers havde set frem til på en
rolig tilværelse med tid til at komme sig efter et brud.
Læseren følger en lille gruppe politifolk og en socialrådgiver, der
arbejder hårdt på at opklare en forbrydelser - begået af den dræbte!
HÆVN er som skrevet en krimi på kanten. Det er medrivende historie
om hemmeligheder, selvtægt samt en historie om retfærdighed. Det
varer længe, før politikommissær endelig ser sammenhængen i en
grum historie, hvor regningen skal betales, også selv om om prisen er
høj.
Men hvem er hævneren? Det lykkes forfatter at holde gerningsmanden
godt skjult for så tilsidst at komme med en overrumplende og men
også logisk løsning.
Undertegnede var straks fanget af denne Krimi på kanten. Så derfor er
der ingen tvivl om at det uddeles de maksimale 6 Diamanter fra
Krimicirklen. Der ligger 2 bind til og venter.
Finn Hansen.

LINDHARDT & RINGHOF
HEINE BAKKEID. MØD MIG I PARADIS. Oversat af Anita Frank Goth
efter MØT MIG I PARADIS. 2018. 388 Sider Kr.
Forlaget Lindhardt & Ringhof var sikker på de havde gjort et scoop da
de sikrede sig rettighederne til at udgive Heine Bakkeids debutroman
Jeg Vil Savne Dig I Morgen. For samtidig ville de allerede give bind i
2019 også. Hovedpersonen i Mød Mig I Paradis er da også en gensyn
med den tidligere afhøringsleder Thorkild Aske. Han bliver tilbudt et
job hos krimiforfatteren Milla Lind i forbindelse med hendes research
til en ny bog. Den populære forfatter er nemlig i gang med at skrive en
krimi baseret på den virkelige historie om to pigers mystiske
forsvinden fra et børnehjem. Hvis Thorkild Aske havde kunnet forudse
hvad det indebar havde han takket nej med det samme. Opgaven, viser
sig, at forfatterens sidste konsulent blev dræbt under sin research, og
Aske får hurtigt mistanke om, at der er en ubehagelig sammenhæng
mellem de forsvundne piger, Milla Linds forfatterskab og hans
forgængers død. Der er også flere af de forskellige personer der har
skjulte og farlige dagsordner. Så intet er som det ser ud til.
Krimicirklen bedyrer var Du vild med debut så går du ikke galt med
Mød Mig I Paradis. Interessant plot og en gysende og meget uhyggelig
slutning.

23
6 Diamanter.
STEFFEN JAKOBSEN: PROXY. 320 Sider. Kr.
Med Proxy præsenterer Steffen Jakobsen to nye og spændende
interessante hovedpersoner. Nemlig Danmarks sureste strisser og
krigsveteran fra Nordsjælland og og hans makker fra Vestegnen, Jakob
Nordsted og Tanya Nielsen. Deres første sag er at opklare den
pensionerede bogholder og terapeut Anne Holst´drab. Hun bliver
brutalt myrdet dræbt med en afrikansk ritualkniv. Kort efter ryster
endnu et mord beboerne i Holbæk: Denne gang er ofret en lokal læge.
Han findes stranguleret i et udbrændt bilvrag i sin garage.
Det bringer vore to efterforskere på banen og Jakob Nordsted sættes
på sagen sammen med sin yngre kollega Tanya Nielsen. De to
strømmere får travlt med at forsøge at kortlægge de tilsyneladende
umotiverede forbrydelser, hvor eneste fællesnævner er den kronisk
syge teenagepige Emma, som er lænket til sin kørestol.
Tanyas forfinede lugtesans kan registrere selv de mindste antydninger
af forandringer i dufte - og der er noget på et af gerningsstederne,
som lugter forkert. Helt forkert.
Steffen Jacobsen er kirurg, Dr. Med. og overlæge, men har nu for alvor
forladt lægegerningen for at hellige sig forfatterskabet. Han havde
som bekendt sit helt store gennembrud med Trofæ og har siden været
fast leverandør på enhver krimifans bogreol.
Den nye duo tog undertegnede anmelder med storm og får 5
Diamanter.
Finn Hansen.
ELIZABETH MACNEAL. DUKKEVÆRKSTEDET. Oversat af efter THE DOLL
FACTORY
"En fantastisk selvsikker debutroman med en autentisk følelse af tid
og sted ... seriøst spændende." - Ian Rankin
London, 1850. I Hyde Park strømmer folk til for at se byggeriet af
Crystal Palace. Det gælder også unge Iris, der har taget en fridag fra
arbejdet i Mrs. Salters Dukkeværksted. I parken møder hun den sære
konservator Silas, der drømmer om at udstille sin samling af bizarre
udstoppede dyr på Verdensudstillingen. Deres møde bliver for Silas
starten på en altødelæggende besættelse - og skæbnesvangert for Iris,
der også drømmer om at slå igennem som kunstner. Da hun accepterer
jobbet som model for en af tidens eksperimenterende kunstnere,
bliver det starten på et helt nyt liv.
Dukkeværkstedet er en historisk og psykologisk roman, der tager
læserne med til Jack the Rippers London. En by der i 1850erne er fuld
af farer og menneskelig ulykke, skræmmende mænd og freakshows på
den ene side, og kvindefrigørelse, moderne kunst, videnskab og
arkitektur på den anden. Byen og dens skæbner er lige så sanseligt og
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urovækkende beskrevet som Paris i Patrick Süskinds Parfumen
"En skræmmende, vidunderligt stemningsfuld fortælling om kærlighed,
kunst og besættelse." - Er de ord og roser som bestsellerforfatter
Paula Hawkins, giver bogen med.
Finn Hansen.
GUILLAUME MUSSO. FORTIDENS MØRKE. Oversat af efter Anders Juel
Michelsen efter LA JEUNE FILLE ET LA NUIT. 2018. 335 Sider. 249,95
Kr. Under en usædvanlig heftig snestorm på Côte d'Azur i 1992
forsvinder en ung kvinde, Vinca Rockwell på 19 år, fra en
gymnasiekostskole. Rygterne går på at hun er flygtet sammen med sin
filosofilærer, som hun har haft et hemmeligt forhold til. Ingen har set
Vinca nogensinde igen.
Femogtyve år senere, i 2017, mødes de tre gamle venner og
hovedpersoner: Fanny, Thomas og Maxime igen i forbindelse med en
genforeningsfest for gamle elever på gymnasiet Saint-Exupéry ved
Antibes. De har ikke haft kontakt med hinanden siden de tog deres
eksaminer. Dengang begik de også en frygtelig handling, som har
præget deres liv lige siden, og tankerne om, hvad der skete med deres
veninde Vinca, har de aldrig nogensinde glemt. Hvad værre er at nu
skal skolen skal have bygget en ny sportshal, og den gamle skal rives
ned, og deres hemmelighed i fare for at blive afsløret. For inden i
murene ligger knoglerne fra et lig. Sandheden om, hvad der i
virkeligheden skete, skal vise sig at være stærkt foruroligende og
smertelig end de kunne have forestillet sig..
Guillaume Musso har nu skrevet 16 spændings-romaner. Alle har hver
gang indtaget førstepladserne på Bestsellerlisterne. Hvilket der ikke er
noget at sige til, slet ikke, hvis de resterende 11 bøger har de samme
kvaliteter som de nu fem danske oversatte. Til Lindhardt & Ringhof
kan vi derfor kun opfordre til. at udgive resten af Mussos thrillere. Der
er naturligvis 6 Diamanter til Fortidens Mørke.
Finn Hansen.

MELLEMGAARD
MONA HENNY. PUSLESPILLET . Sider. Kr.
Mona Henny er ny krimiforfatter hos Mellemgaard. Hun kalder sin serie
Puslespillet. Det første bind har slet og ret Titlen Puslespillet og den
næste bog har titlen Puslespillet 2. handlingen i første Puslespillet - er
en krimi opdelt i to dele. Første del ’Kærlighed og tilgivelse’, møder vi
advokat HC Banks og hans sekretær Kelly Fleming, som sammen er
med til at opklare mordet på Ella Nissen. HC’s klient Ella Nissens mand,
Thorkild Nissen, bliver hurtigt politiets mistænkte nummer et på grund
af motiverne: penge, jalousi og troværdighed.
I anden del, ’Ubehagelige opringninger’, møder vi journalisten Lea
Evelyn Brun, som ufrivilligt bliver en del af en massemorders plan for
at få sin historie frem i offentligheden. I samarbejde med
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kriminalinspektør Frederiksen og kriminalbetjent Kelman arbejder de
med få spor på højtryk for at identificere og arrestere gerningsmanden, før han når at fuldføre sine planer.
Fælles for begge dele er at de er ganske spændende og det er skønt at
læse i krimi der ikke er på 4oo-5oo sider. 4 diamanter. Og anmeldelsen
af 2. eren er på trapperne.
Finn Hansen.
JENS HOSTRUP. SÅDAN NOGET SKER ALDRIG HER. RIMMS FØRSTE
SAG. 237 Sider. 199,95 Kr.
Sådan noget sker aldrig her er tilsyneladende en klassisk krimi, der
skildrer politimandens opklaring af en kilden sag, kilden fordi den
afslører råd i toppen af samfundet, og da ”samfundet” åbenbart ikke
gør noget ved det, bliver det Rimms ubehagelige opgave at tage sig af
det – og konsekvenserne af Rimms indgriben er da også for en dansk
krimi temmelig ukonventionelle …
Uddrag af bogen
Så fik han øje på Rimm, der lå lidt derfra. Han gik hen og bøjede sig
over Rimm og følte på hans puls. ”Hm! I live endnu,” mumlede han.
”Jeg må hellere sikre mig helt …” Han gik tilbage til Bording og tog
hans pistol ud af hånden på ham og gik tilbage mod Rimm. ”STOJ!” Ole
stivnede. Det russiske ord for STANDS var ikke noget, man glemte.
Han rørte sig ikke. ”Lad pistolen falde ned!” Ole adlød. Pistolen
landede på gulvet ved siden af Rimm. ”Og så pistolen i lommen! …
Ganske forsigtigt! …” Ole skævede om mod stemmen. ”Ja, se bare på
mig!” lød den fremmedes stemme opmuntrende. Ole vendte sig
langsomt, så han kunne se manden i døren. Men mest så han
maskinpistolen, der var rettet mod ham.
Der er bogstaveligt ikke sparet på krudtet når vi præsenteres for det
spøjse og umage par Rimm & Boldsen træder ind på scenen.
Undertegnede morede sig storartet i selskab med de to strømere. Så
der er fire flotte Diamanter.
Finn Hansen.
ALLAN ERIK MORTENSEN. RINGMANDEN 341 Sider.269,95 Kr
Ringmanden – Viser det sig det første bind i serien Hængedynd. Den
tæller i skrivende stund allerede nu 5 bind. Alle er med provinsstrømeren Jon Harding.
Politibetjenten Jon Harding er nemlig efter et nervesammenbrud
flyttet fra sædelighedspolitiets hårde miljø på Vesterbro til den lille by
Gæringe på Vestsjælland. Her kæmper han stadig med en stille kamp
mod hverdagens små fortrædeligheder, mens han diskret forsøger at
løse gåden om en serievoldtægtsforbryder, der har overfaldet flere
kvinder gennem de seneste år og til videre undgået at blive fældet af
lovens lange arm.
Da der findes et lig i skoven nord for byen, bliver Jon kaldt med ud til
findestedet for at assistere kriminalpolitiet. Offeret er blevet
fastspændt med store kæder og brændt til døde.
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Den søvnige landsby vækkes til live af historien, og snart begynder
snakken og ikke mindst rygter at gå vidt omkring.
Jons mavesure makker, Viggo, gør ikke hverken livet eller opgaven
nemmere, og da Jon forsøger at efterforske mere intenst i sagen om
liget i skoven, opdager han slemme ting i landsbysamfundet, som han
ikke havde drømt om.
Jons vrede vokser, og han må nedbryde sine egne grænser, men også
bøje samfundet love i sit forsøg på at finde gerningsmanden eller
gerningsmændene!
Denne hængedynd serie for et fint afsæt og er spændende som bare
pokker og plottet overraskende. Det giver 5 Diamanter. Og
undertegnede glæder sig til næste bind
Finn Hansen.
STEEN. B. J.DRØMMEREFFEKTEN. 260 sider
Vi starter med Ibsen fra Team Milton. Han har i en periode været alene
og er godt i gang med dating af nye damer. Men Søs (Ellas halvsøster)
forfølger ham igen ,med en masse henvendelser på sms. Hun er flyttet
tilbage til København.
Li-Mei er sat i gang med at digitalisere uopklarede mord i Danmark, til
brug ude i politikredsene via en app.
Ella er endnu ikke blevet syg og Milton styrer teamet.
En af drømmerne i krimien er Carl. Han er ud af en stor søskende flok
og bliver hentet til ferieophold hos sin højtelskede farfar. Desværre
falder farfaderen om i en vejgrøft, med hjertestop.
Det var før der lige var hjertestartere allevegne, så det ender dårligt,
farfar dør. Carls gode støtte er væk.
Fremover klarer Carl sig dårligt, bedst har han det når han sidder og
drømmer med sin gamle cockerspaniel på skødet. Fremover klarer han
sig dårligt i skolen, så drømmen om at blive forsker bliver ikke
opfyldt. Han kommer dog i lære i et vinduesfirma, men det går heller
ikke, han kører rundt i direktørens bil i frokostpausen sammen med
bagerjomfruen. Carl bliver fyret.
Nu får han job som postbud (det ved man jo kan føre vidt), men det er
krævende, der skal sorteres post om morgenen og posten skal ud til
tiden. Det klarer Carl ikke, reklamerne havner i en container og Carl er
igen uden arbejde.
Det er op i tiden at tage i sheltere i omegnen og de bruges til mange
slags oplevelser. Ibsen tager på tur med sin søn og Ella og Li- Mei må
også af sted. Søs er nu kommet tilbage til Ibsen , så hun deltager
også.
Der er fundet en død mand i en shelter, Team Milton har lidt svært ved
at finde ud af hvem han er.
En kvinde henvender sig, hun husker ham fra de få dage på
postkontoret. Det er Carl der har været på dating i skoven.
Et andet sted sidder Liza hos sin døende mor, har lige fået fortalt at
den hun troede var hendes far kun er stedfar. Liza er resultatet af
køreturene i direktørens bil. Hun begynder nu at lede efter Carl, men
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det er desværre lidt for sent.
Liza har en kæreste Martin, men dater forskellige mænd udenom
under dække af at besøge en veninde. Liza er en drømmer og leder
efter noget større. Martin fatter ikke mistanke, tror vi.
Under opklaringen går Ella , li-Mei og Søs op i et udkigstårn, her falder
de nærmest over endnu en død mand. Nu må opklaringsarbejdet
udvides, for er der sammenhæng mellem de to mord.
Der er mange familiemedlemmer der skal afhøres og det er ikke de
lykkeligste mennesker man møder.
Steen B.J. er god til at finde de udsatte typer frem og tegne et rigtig
godt billede af livet derude.
Hanne Pedersen
STEEN B.J. EN HEKSEJAGT. 258 sider
I denne krimi fører Steen B.J. Os ind i Folkekirken og den teologiske
verden.
Det handler om Stelle der lige har bestået sin eksamen i teologi . Hun
har fået 10, allerede her diskuterer hun med censor ( der er en mand)
hvorfor hun ikke har fået 12.
Stella fortsætter nu på pastoral seminariet med henblik på at blive
præst i folkekirken. Stellas største problem er kommunikation og
pædagogik. Hun kommer i praktik hos hos Lone, en kvindelig præst.
Her skal hun deltage i konfirmationsforberedelse, sjælesørgende
arbejde og selv gå på prædikestolen.
Lone er kvindesagsforkæmper og ser gerne flere kvindelige præster.
Derfor er hun meget på Stellas side trods de mange uheldige tiltag
Stella kaster sig ud i. Stella får en stilling i Lones område, det giver
mange problemer menighedsråd og mandlige præster. Når Lone skal
prædike er kirken tom og når det er en mandlig præst Bruno, er kirken
fuld. Bruno lever i registeret partnerforhold med Oluf. De to er meget
velansete i menigheden. Problemerne med Stella vokser og alle ønsker
hende afsat. Lone gør ingenting men har ambitioner om at blive
biskop. Stelle sygemeldes.
En dag finder postbudet Lone død, hun er hængt hjemme i
præstegården. Er det selvmord?
Lone er gift og har en datter. Denne datter har brudt forbindelsen med
sin mor. Faderen besøger hende under dække af at tage til
skakturnering. Datteren har som Stella psykiske problemer og bor i
bofællesskab.
Nu må Team Milton træde til, men de har alle problemer at slås med.
Ella får konstateret en knude i brystet og skal opereres. Ibsen har
stadig nok at gøre med Søs der er Ellas halvsøster og psykisk ustabil.
Søs har nu kastet sig ud i religionsstudier og fået indrettet en lille
læsekrog hjemme hos Ibsen. En dag da hun passer Ibsens børn er hun
uheldig at skolde den ene med en kop kaffe. Det giver dårlige
vibrationer med ekskonen og Søs får tvangstanker om at slå børnene
ihjel. Hun er dog heldig et møde præst Brunos samlever Oluf der også
går op i religion og han er en god støtte.
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Li-Mie deltager også i efterforskningen, men som sædvanlig går hun
sine egne veje og kommer i store problemer..
Der er mange mistænkte i sagen der ikke er selvmord. Er den skyldige
Stella, Stellas mand , Lones mand eller datter, en anden præst ,
menighedsrådsformanden eller postbudet.
Alt dette opklarer Team Milton midt i deres egne problemer.
Igen en spændende historie fra Steen B.J. Og hverdagslivet.
God læselyst.
Hanne Pedersen.

FORLAGET MEMORIS
CATHRINE STEADMAN: NOGET I VANDET. Oversat af Rasmus Hastrup
efter SOMETHING IN THE WATER. 2018. 350 sider. 299,95 Kr.
På deres bryllupsrejse finder det unge par Erin OG Mark noget i
vandet, som de vælger at undersøge nærmere. Dette ”Noget” - i det
våde element, skulle de have holdt nallerne fra. For det de finder,
forvandler hurtigt deres liv til en hverdag med en lavinelignende
konstanthed af frygt. For gør de bare én ting forkert så kan det få
dødsensfarlige konsekvenser. Kort sagt, enden på det hele!
Historien er en hæsblæsende, medrivende historie og et moralsk
dilemma om, hvor langt man selv vil gå for at vinde. Som læser bliver
man også hele tiden stillet over for spørgsmålene: Hvad ville Du selv
have gjort i disse farefulde situationer og er det den rigtige beslutning.
Historien har et unikt plot og personerne og miljøet er knivskarpt
kreeret. Forfatteren Catherine steadman er skuespiller bl.a er hun med
i den populære TV-serie Downton Abbey hvor hun har rollen som
Mabel Lane Fox. Der er ikke noget at sige til alle de rosende
superlativer som der vederfares bogen. Der 6. ægte diamanter fra
Krimicirklen.
PS. En årets bedste læseoplevelser herom hersker ingen tvivl.
Finn Hansen.

MODTRYK.
TOVE ALSTERDAL: BLINDTUNNEL. Oversat af Agnete Dorph Stjernfelt
efter BLINDTUNNEL. 286 Sider Kr
”Blindtunnel” er skrevet af en af Sveriges mest kendte krimiforfattere
Tove Alsterdal. Handlingen: Sonja og Daniel, der begge er i 50’erne
drømmer om en landlig tilværelse på en vingård i Tjekkiet. Det er et
forsøg på at starte fra ny, da parret sætter sig for at renovere den
gamle og forfaldne vingård i Bøhmen.
Men snart må de lade renoveringen gå på standby da fortiden
hjemsøger stedet og bliver pludselig til virkelighed, da de finder et
mumificeret lig af en dreng. Med hans tilstand og mønten fra 1945 i sin
lomme tyder alt på, at det har noget med sudetertysker udrensningen
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fra anden verdenskrig at gøre.
Tove Alsterdal viser igen på den gode måde i ”Blindtunnel”, at hun
kan kombinere den historiske roman ind fictionen. Kort og godt kan
der tilføjes at det er en medrivende velskrevet spændingsroman, man
bliver også klogere på historiens forbigåede begivenheder. 5
Diamanter.
JØRN LIER HORST OG THOMAS ENGER. NULPUNKT Oversat af efter
NULLPUNKT. 2018 391 Sider. 299,95 Kr.
Nulpunkt er første bind af to af Norges bedste forfattere. Jørn Lier
Horst og Thomas Enger har nemlig slået sig sammen og skriver en ny
serie og den er gået rent ind hos læsere. Temaet er nemlig:
”Berømmelsens pris er døden”
Sagen sættes i gang med sportsstjernen Sonja Nordstrøm ikke dukker
ikke op, til lanceringen af sin sprit nye selvbiografi “Evig Etter” på
morgen-tv. Den unge journalist Emma Ramm tager hjem til Nordstrøm
for at se, om der skulle gemmer sig en god historie i udeblivelsen. Men
opdager i stedet, at bag den ulåste hoveddør finder Emma spor på at
en kamp har udspillet sig, men der ingen Sonja Nordstrøm. Til gengæld
er der klistret et startnummer fast på hendes tv med teksten ”Nummer
1”.
Politikommissær Alexander Blix er sammen med Ramm hovedpersonerne i den nye serie. Førstnævnte der
får ansvaret for efterforskningen af Nordstrøms forsvinding. Flere spor efter hende dukker
op forskellige steder, og det hele virker som en nøje planlagt og
uhyggelig plan. En morder med sans for dramatik er tilsyneladende på
spil. Og snart begynder nedtællingen mod nulpunkt efterhånden som
flere kendisser må lade livet
NULPUNKT er som skrevet den første bog, Horst & Enger og den lover
godt . Det er i hvert fald god og gedigent spændende underholdning til
5 diamanter.
Finn Hansen
JØRN LIER HORST & THOMAS ENGER. RØGSLØR. Oversat af Rolf
Stavnem efter RØYKTEPPE. 323 Sider. Kr. Det andet bind fra de to
norske forfattere Horst & Enger alias Jørn Lier og Thomas, starter
bogstaveligt med et brag! Det er Nytårsaften og der er samlet
tusindvis af festglade mennesker på Rådhuspladsen i Oslo. Men på
klokkeslaget 12, sætter en bombe-eksplosion en stopper for
festlighederne.
Journalist Emma Ramm burde have befundet sig et helt andet sted, og
hun ved endnu ikke, at hendes tilstedeværelse på Rådhuspladsen
kommer til at koste hende dyrt. Hun er snart i fuld gang med at hjælpe
politikommissær Alexander Blix, der er sprunget i det iskolde
havnebassin for at redde en hårdt såret kvinde op af vandet.
Kvindens navn er velkendt for Blix: Ruth-Kristine Smeplass er mor til
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den to år gamle Patricia, der blev kidnappet for ti år siden, og som
aldrig er blevet fundet. Nu får sagen ny aktualitet for både Alexander
Blix og Emma Ramm. På hver deres måde forsøger de at finde vej
gennem det røgslør, der er lagt ud for at skjule sandheden om Patricia.
Flot efterfølger. Indfrier til fulde forventninger. Ingen tvivl om at
Norge har fået et stærkt forfatterpar. 6 Diamanter.
Finn Hansen.
JØRN LIER HORST: DET INDERSTE RUM. Oversat af Rolf Stavnem efter
DET INNERSTE RUMMET. 351 Sider. 299,95 Kr
Det Inderste Rum er eksstrømeren Jørn Lier Horst bind 2 i hans Cold
Cases Serie. Det er atter også et gensyn med Wisting og hans datter
Line. Den nye sag starter med at den tidligere minister Bernhard
Clausen dør af et hjertetilfælde. Dødsfaldet resulterer i at William
Wisting bliver hasteindkaldt til et hemmeligt møde på rigsadvokatens
kontor. Man har nemlig i Clausens hytte er der gjort et fund, der er
giver et helt andet uforeneligt med billedet af ham som en dygtig og
hæderlig politiker, og sagen må opklares hurtigt og lukkes. Begge dele
inden at pressen og offentligheden får nys om, hvad det drejer sig om.
Wisting sammensætter sin egen hemmelig efterforskningsgruppe. Den
består af få, udvalgte politifolk – og af datteren Line, der er journalist.
Sporene fører igennem flere uløste kriminalsager og krydser den
afdøde politikers fortid, og tilfældighederne vil, at politikommissær
Adrian Stiller og hans cold case-gruppe også begynder at efterforske
en af sagerne. Modvilligt indser Wisting, at han har brug for Stillers
hjælp til at afsløre Bernhard Clausens inderste hemmeligheder. Som
skrevet er Det Inderste Rum den anden bog i Jørn Lier Horsts cold
case-kvartet. Den første er Katharina-koden. Og var man begejstret for
den, så er det bombesikkert at man ikke bliver snydt med den nye. 6
Diamanter
Finn Hansen.

FORLAGET ORIGINALS
SANNE OG BRIAN WIND-HANSEN. H. C. ANDERSEN MORDEREN. 273
Sider. Kr
Nytårsmorgen bliver en tiårig pige fundet myrdet i en baggård i
Odense. Hendes lig er opstillet som et nærmest morbid tableau
af
H.C. Andersens eventyr om den lille pige med svovlstikkerne: Hun
sidder sammenkrøbet, og er frosset ihjel, og i hænderne knuger hun et
bundt afbrændte svovlstikker. Hovedpersonen, Politiassistent Tom
Kross bliver sat på på sagen. Han må hurtigt på grund af morderens
særprægede signatur søge hjælp hos et lige så usædvanligt sted.
nemlig hos en ekspert i H.C. Andersens eventyr. Samtidig et andet sted
i Odense kommer krisepsykolog Dina Becks på banen og det bliver
studier i ondskab hvor pludselig alt for tæt på virkeligheden – og
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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. Det er både en original og spændende historie med et plot som
er unik. Så Krimicirklen er fuldstændig enige i som de 9000 andre
mofibo læsere. Det er en fin debut af ægteparret Sanne & Brian WindHansen. Der for er der 6 Diamanter.
Finn Hansen.

FORLAGET PEOPLES PRESS.
HENRIK BRUN: OPERATION NYTTIGE IDIOTER. Sider. Kr.
Efter at have præsenteret 5 af sine bøger på Turbine er Brun nu at
finde på Peoples Press. De 5 bøger som vi på Krimicirklen kalder
”LandeKrimier” Titlerne er: Den Danske Lokkedue, Den Norske Lakaj,
Den Svenske Løgner, Den Finske Patriot og Den Polske Lykkeridder. De
fem havde som hovedperson Ketil Brandt. Med Operation Nyttige
Idioter præsenterer han en ny hovedperson, nemlig Selma Brink.
Hun træder til da Malin Østerlund, den kendte flygtningeaktivist og
samfundsdebattør, bliver fundet kvalt i et buskads i Flensborg. Det
tysk politi mener det drejer sig om et røveri, der gik af sporet. Men
heri PET er ikke enige med deres tyske kolleger. Her frygter man, at
det er et drab begået af politiske årsager, og at drabet kan være en
trussel mod Danmark. Derfor sender de Selma Brink til Flensborg.
Selma som før var en kendt tv-reporter, men er officielt stået af ræset
og har oprettet et online magasin. Men i virkeligheden er hun blevet
headhuntet som indhenter for PET og skal under sit dække af
journalist skaffe hemmelige informationer der har stor betydning for
Danmarks sikkerhed.
I Flensborg infiltrerer hun sig stille og roligt ind byens flygtningemiljø
uden rigtig at finde ud af mere om Malin Østerlund. Men så får hun en
henvendelse, som sender efterforskningen i en helt ny retning. For
måske er Malins død blot en brik i et større og uigennemskueligt
politisk spil, hvor venner i virkeligheden er fjender, og målet helliger
alle midler. Operation nyttige idioter er første bind i en serie om
indhenter for PET Selma Brink. Og den skal nok blive populær for
Henrik Brun er en fremragende plotmager og dette han bruger her er
unik.
5 Diamanter
fra Finn Hansen.
MARI JUNGSTEDT. ET MØRKE IBLANDT OS. Oversat af Kamilla
Jørgensen efter ETT MÖRKER MITT IBLAND OSS. 2018. 314 Sider. Kr.
Det er den 14. Gotlandskrimi fra Jungstedt. Som sædvanlig er det
hemmeligheder fra fortiden der pludselig resulterer i mord og andre
slige ting i nutiden. Vi er under den årlige havkapsejlads Gotland
Rundt blæser om bådene men det pludselig slår vinden over til storm,
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der resulterer i at masten på favoritbåden knækker. Heldigvis for er
besætningen kan de søge læ i en vig på Östergarnslandet. Men der,
hvor morgensolens første stråler bryder frem på Gotland, finder
besætningen fra båden en død mand liggende i strandkanten med en
knebel i munden og bagbundne hænder.
Den døde viser det sig, er den vellidte kroejer og lærer Tobias Ström.
Han forsvandt på mystisk vis for et par dage siden på vej hjem fra sin
populære beværtning på det sydlige Gotland. Men hvem ville dræbe
ham? Det spørger kriminalkommissær Anders Knutas sig selv om, men
samtidig må han kæmpe med sine følelser for kollegaen Karin
Jacobsson.
Efter at Anders sidste gang havnede i seng med sin eks´sen, vil Karin
ikke have noget med ham at gøre. Nu tvinges de to politifolk til at
samarbejde under den halsbrækkende og medrivende jagt på
morderen tværs gennem den gotlandske højsommeridyl: En jagt, der
fører Anders Knutas og Karin Jacobsson ind i et fortidens mørke midt
iblandt os, dybere, end de nogensinde kunne forestille sig.
Som skrevet er det Mari Jungstedts fjortende bog i hendes Gotlandserie. Og som sædvanen tro, er det atter en gang gedigent håndværk.
En nervepirrende kriminalroman, hvor fortiden kaster lange skygger
ind over nutiden. Plottet er mesterligt og tager lige en drejning til sidst
som undertegnede ikke have set komme. 5 Diamanter. Finn Hansen.
ANNA JANSSON. ALKYMIENS ILD. Oversat af John Jensen og Louise
Østergaard efter ALKEMINS EVIGA ELD. 2011. 332 sider. Kr.
Det er smukt at vi i 2019 har fået flere af de ikke oversatte Anna
Janssons Maria Wern bøger. Fire styk kan vi glæde os over. Handlingen
Starter en tidlig morgen i juli. Her forsvinder den gamle glaskunstner
Justus Hartman på mystiskvis fra sin stue på Visby Sygehus. Samtidig
med står Politichef Tomas Hartman selv med det ene ben på
hospitalet, da onklens forsvinder. Begivenheden sender Hartman fyrre
år tilbage i tiden til Justus’ kunstnerfællesskab, hvor personerne
dyrkede alkymien. Det var også dengang en smuk kvinde kom imellem
dem, og deres veje skiltes for altid.
Sporene efter Justus’ forsvinding bringer vor veninde, Maria Wern til
Kosta Boda Art Hotel inde på fastlandet. Her gør hun et makabert fund:
Et lig ligger som udstillingsfigur i hotellets pool i en kiste af glas.
Fundet bliver ikke det første og ej heller det sidste, og Maria og hendes
Visbypoliti kolleger der både må kæmpe mod tiden i jagten på en
morder, der følger alkymiens principper. Anna Jansson serverer en
stærk spændende historie med et originalt plot af de rigtigt gode. 5
Diamanter fra Krimicirklen.
Finn Hansen.
ANNA JANSSON. DANS PÅ GLØDENDE KUL. Oversat af John Jensen og
Louise Østergaard efter DANS PÅ GLÖDANDE KOL. 2013. 318 Sider. Kr.
Efter masser af gode oplevelser på øen er turisterne vendt tilbage til
fastlandet, og efterårsstemningen sænker sig over Visby. Den gode
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stemning vare dog ikke ret længe. For en nat kort efter brænder det i
en villa. Og snart efter er ilden løs i endnu en villa. En pyroman er
tilsyneladende på spil. Vidner peger på den elleveårige knægt Leo. Han
har selv for nylig har mistet sin mor i en ildebrand. Sagen udvikler sig
da en lokalpolitikers luksuøse bil udsættes for hærværk. Det bliver
vanen tro kriminalinspektør Maria Wern der får opgaven til at finde de
skyldige. Sporene leder hurtigt til en gruppe af venner, der har holdt
sammen som ærtehalm siden gymnasiet. Gruppen tæller også
brandmanden Björn, som Maria er blevet aldeles forelsket i.
Igen præsenteres læseren for et medrivende Ø-drama som bare bliver
mere og mere spændende efterhånden som handlingen skrider frem.
Anbefales brændende varmt for at blive i temaet.. 5 Diamanter.
Finn Hansen.

FORLAGET POLITIKEN.
SARAH BOUCHET. MIN MANDS ELSKERINDE. 400 Sider. Kr.
Det er en spændingsroman der fængsler læseren i et jerngreb fra spids
af. Det handler om dystre hemmeligheder, der kan påvirke et helt liv,
om skjulte begær, falske erindringer og også om uventede lys i
mørket.
Susanne og Karl har været lykkeligt gift i 30 år. Nu vil de kaste sig ud i
et helt nyt kapitel af deres liv og flytte teltpælene fra Langå til
Frankrig. Susanne er taget i forvejen og netop ankommet i deres nye
hus. Her falder idyllen fuldstændigt fra hinanden. Susanne mødes af
to gendarmer der banker på og fortæller den chokerende nyhed, at
Karl er død om bord på færgen til Jylland. Da det første chok har lagt
sig for Susanne, dukker spørgsmålene op: Hvad pokker lavede Karl på
den færge? Og var han alene? Var deres ægteskab overhovedet
lykkeligt? Besat af at konfrontere den kvinde, Susanne forestiller sig
har taget Karl fra hende, indleder Susanne en intens og
følelsesmæssig jagt på sandheden. Ind imellem opfører hun sig som
en ”hund i spil kegler”. Men hurtigt peger sporene også mod hendes
egen fortrængte fortid. Og hvor langt er hun egentlig villig til at gå?
Det er en forrygende historie. Og faktisk står plottets løsning i......? Nej
naturligvis afslører jeg ikke mere. Der er 6 Diamanter.
Finn Hansen.
JESSICA FELLOWES. MITFORDMORDENE DE UNGE SMUKKE DØDE.
Oversat af Kirsten Heltner efter. THE MITFORDMURDERS. BRIGHT
YOUNG DEAD. 350 Sider. Kr.
De Unge smukke Døde, er det andet selvstændige bind i Jessica
Fellowes bestsellerserie om de seks Mitford-søstrer. Atter et
fremragende eksempel på hvordan man skriver en krimi der foregår og
kredser om spændingerne mellem ’upstairs og downstairs’ på de store
engelske godser i 1920’erne.
De brølende tyvere har for alvor ramt Asthall Manor. Nancy, den
ældste af Mitford-søstrene, bliver hurtigt en del af de unge glamourøse
bohemer, der huserer i Londons natteliv. Pressen døber De Unge
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Smukke. Kredsen forstår nemlig at feste igennem til svingende
jazzmusik og skaber avisoverskrifter med deres forskellige vilde
påfund. Men for tjenestefolkene, der skal rydde op efter aristokratiets
unge løver, og meget ofte også må tage skraldet og skideballerne for
deres mere lyssky handlinger, er det hele knap så glamourøst.
Bind 2 starter med en af gruppens berygtede og vovede natlige
skattejagter på godset går det galt. Det ender i et brutalt mord, og det
bliver atter barnepigen og amatørdetektiven Louisa Cannon, der må
redde trådene ud da stuepigen Dulcie uden videre anklaget og
arresteret. Louisa beslutter sig for at rense Dulcie for mistanke, men
morderen er måske meget tættere på, end hun tror.
Bind 2. holder de samme gode takter. Der er styr på plottet og miljøet
og personerne er spændende og holder læseren tryllebundet til sidste
punktum. 6 Diamanter.
Finn Hansen.
A. J. KAZINSKI & THOMAS RYDAHL: MORD PÅ EN HAVFRUE 416 Sider
300,00 Kr Et navn man ved støde på 2019´boghøst er vores berømte
digter Hans Christian Andersen. Og i denne er H. C. detektiv og det er
han nødt til for ikke at få hovedet hugget af!
Kom tæt på geniet og særlingen H.C. Andersen på en helt ny, fiktiv og
gruopvækkende måde i Mordet På En Havfrue, hvor den ver-dens
berømte forfatter tager os med ind i den københavnske underverden
Anno 1830-40.
Byen er plaget af fattigdom og sygdom, politisk grøde og spændinger
mellem samfundslagene – og grumme forbrydelser forbliver uopklaret
i hænderne på et politi uden effektive værktøjer. Da H.C. Andersen
bliver anklaget for et bestialsk mord, må han derfor selv forsøge at
opklare mysteriet bag for ikke at blive dømt.
En psykologisk profiler eller en næse for grusomheder ville man måske
i dag sige om det arbejde, som den ugifte og anerkendelsessyge H.C.
Andersen ufrivilligt hjælper ordensmagten med.
Men når sagen endelig er opklaret, dypper forfatteren pennen i blæk
og gengiver begivenhederne i sit helt eget fantastiske sprog. Pludselig
er det uhyggelige drab på en ung kvinde blevet til eventyret om Den
lille havfrue – og resten er, som bekendt, historie.
Bogen om detektiven H.C. Andersen skrives i et samarbejde mellem
forfatterne A.J. Kazinski og Thomas Rydahl.
Den anden krimi undertegnede taler om er H.C. Andersen Mordene
skrevet af forfatterægteparret Sanne & Brian Wind-Hansen. Men der
var på banen meget før end de ovennævnte. Det var Finn Wiedemann
der i 2017 på forlaget Historia udgav H. C. Andersen Mordene. Og lur
mig om ikke flere krimier dukker op med digteren fra Odense som
hovedperson.
Mord På En Havfrue er efter min mening en milepæl i den historiske
krimigenre i Danmark. På fremragende vis bruger de 3 forfattere
datidens miljø, lokaliteter, skikke. Det allerbedste er portrætteringen
af den kejtede digter Hans Christian Andersen. Og den gode Andersen
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skal så meget igennem før han slipper for en grusom skæbne. Plottet
og morderen er smart lavet. Der er kun en ting fra krimicirklens side.
Det er 6 Diamanter.
Finn Hansen.
Jeg håber også De Kriminelle Akademi er på banen med diplom.
THOMAS RYDAHL. DE TRE PAVER. 512 Sider. 300,00 Kr.
Det er det sidste bind i ”Erhardtrilogien” der har omfattet Eremitten
og De Savnede og nu De Tre Paver. Tilsammen nu et værk på 1547
tættrykte sider!
Rydahl har ført et omtumlet tilværelse med udgivelsen af sine tre
bøger. Den første udkom på på Bindslev i 2014 og bind 2 på Lindhardt
& Ringhof. Men nu er han fast på politikens forlag. Her har han en ny
serie på vej sammen med A. J. Kazinski med digteren H. C. Andersen
som detektiv. Mordet På En Havfrue Men tilbage til afslutningen på
trilogien.
De Tre Paver - kan læses selvstændigt. Og det er en gådefuld spændingsroman om de dystre hemmeligheder, der florerer på De Kanariske
Øer og ikke mindst i danskeren Erhards dunkle fortid. Langsomt kastes
der lys over, hvad det var, der skete, og hvordan Erhard mistede en
finger.
Efter de dramatiske hændelser lever Erhard i skjul i en hippielejr på
øen La Gomera. Her bliver han fundet af en gammel fjende, der har
brug for hans hjælp, og Erhard bliver halvt lokket, halvt truet til at
efterforske et mord på en ung pige på et katolsk børnehjem på øen
Fuerteventura. På samme børnehjem bor drengemanden Aaz, som
Erhard holder meget af. Aaz har set noget, han absolut ikke skulle
have været vidne til, og flygter i hu og hast tværs over øen på jagt
efter en kanariefugl, som andre ikke kan se.
På Fuerteventura hærger oven i det hele den enerverende sandstorm
Calimaen, der driver alle til vanvid. Midt i stormen strander den den
berømte bestsellerforfatter Celesta Almuz Ameida med sit følge på
øen. Celestas forlag presser hende til at skrive endnu en bestseller,
men hun vil hellere skrive på historien om Eremitten, den mystiske
nifingrede dansker, der har slået sig ned på De Kanariske Øer, og har
begået en række sære forbrydelser. Efterhånden kommer hun også på
sporet af den kanariske mafia,de Tre Paver, der har plaget øerne i
mange år med deres blodige gerninger. Pludselig er forfatteren så
involveret, at det er hende, de jagter, for at beskytte deres magt.
Slutninge på ”Erhard Trilogiende er kort sagt forrygende spændende
overraskende og hårdkogt som ind i helvedet ikke for folk med sarte
nerver.
6 Diamanter.
Finn Hansen.
EMELIA SCHEPP. MESTER JAKOB Oversat af Poul Bratbjerg Hansen
efter BRODER JAKOB. 365 Sider. Kr. 200,00
Mester Jakob er en åndløst spændende krimi om identitet, relationer
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og forholdet mellem søskende. Men det er også en hjerteskærende
historie om at finde modet til at gøre op med sin fortid.
En regnfuld forårsdag finder man liget af en brutalt myrdet kvinde i
Norrköping, det andet kvindemord inden for ganske kort tid. De to
mord har de samme grufulde detaljer til fælles. Begge kvinders ben er
syet sammen på langs, og deres livløse kroppe er fundet flydende med
strømmen i den flod, der løber gennem byen. Hvem har villet have de
døde kvinder til at ligne havfruer – og hvorfor? Da en tredje kvinde
meldes savnet, bliver det klart for politiet, at de har at gøre med den
samme gerningsmand.
Anklager Jana Berzelius bliver koblet på politiets efterforskning, og
hun finder hurtigt et spor tilbage til sagen om den unge Simon Norell,
der myrdede hele sin familie og nu sidder i forvaring på en lukket
retspsykiatrisk afdeling. Men Simon nægter at tale. Nogen må vinde
hans fortrolighed, inden det er for sent. Den eneste, der kan gøre det,
er manden, der bevæger sig som en truende skygge gennem Janas liv
– Danilo Peña.
Der er ingen tvivl om at svenskernes krimifavorit er Emelia Schepp og
jeg er også sikker på at det er hun også for mange danske læsere.
Påstanden på det første er: At svenskerne både i 2016-2017 og 2018
har valgt Shepp som deres favorit.
Dette 5. bind skal nok gør forfatteren endnu mere populær – Og det er
på begge sider af øresund. Kc giver under alle omstændigheder 6
glinsende diamanter.
Finn Hansen.

FORLAGET TURBINE. TWO FEET ENTERTAINMENT.
STEEN LANGSTRUP. FRYGT FABRIK FÆLDE. BIND 1 -2. 242 + 282 Sider
199,95 Kr. pr bind
En ting ved Du som læser når Du træder ind i Steen Langstrups
bogunivers er Du altid garanteret, at de små hår rejser sig og
koldsveden pibler ned af ryggen!
Og her har Du et nyt forrygende eksempel her på. En gruppe Urban
Explorers er i selskab med en kunstfotograf og besøger et gammelt
fabriksområde i hjertet af København.
Fabrikken har været nedlagt i årtier. Den har tilsyneladende fået lov til
at ligge uberørt hen bag den høje mur, der omkranser området. Der er
ingen tegn på, at der har været andre mennesker på fabrikken i mange
år. Intet affald, ingen graffiti, ingen knuste ruder. Det viser sig hurtigt
at det er en fælde og gruppen har vadet lige ind i den.
Det er en lun sommerdag, den fredag, gruppen besøger stedet.
Alligevel er der noget ved fabrikken, der giver flere i gruppen en kold
fornemmelse indeni.
De er ikke alene på fabrikken.
Uhyggen får tildelt 6 Diamanter.
Finn Hansen.

