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LejesoLdater og  

veteraner

Hemmingsen, Frank
sola scriptura
Brændpunkt, 2017. 312 sider

anton simonsen, tidligere jægersoldat, 
er vendt hjem fra afghanistan mærket på 
både krop og sjæl. Hårdt presset bliver 
han tvunget til at genoptage kontakten 
til sin gamle ven og jægerkollega Frank, 
der nu leder en ny og hemmelig afdeling 
i politiet. Afdelingen er i gang med en 
intens jagt på en kold og kynisk kristen 
fundamentalistisk morder og involverer 
svigt, sex, begær, fanatisme og tro.

takano, Kazuaki
Udryddelsen
Turbine, 2016. 444 sider

Usa’s præsident er foruroliget over rap-
porterne om fundet af en ny og hyper 
intelligent menneskeart. Livsformen ikke 
alene en trussel mod sikkerheden i den 
vestlige verden, men mod selve men-
neskehedens eksistens og en indsats-
gruppe sendes til Congo. Da lederen af 
gruppen, jonathan Yeager opdager at 
mutationen muligvis kan redde hans lun-
gesyge dreng, kommer han i tvivl. Hvad 
er vigtigst? at redde sit eget barn eller 
forhindre udryddelsen af hele menneske-
heden? Og er fjenden i virkeligheden en 
ven og ikke omvendt?

trusselsbreve begynder hendes sekretær 
rebecca sammen med sin journalistsø-
ster at grave i sagen, der trækker tråde til 
en aktivistgruppe på samsø og et børne-
hjem i Indien. Eva presses fra alle sider og 
tvinges til et drastisk valg.

ritzel, Ulrich
slangehoved
Turbine, 2016. 424 sider

en forårsnat bliver en ung mand dræbt 
på åben gade i Berlin – kørt ned af en 
landrover. Den ældre privatdetektiv Hans 
Berndorf, der ansættes af den afdødes fa-
milie, får mistanke om, at den dræbte er 
blevet forvekslet med en anden og at det 
egentlige offer nu befinder sig i yderste 
livsfare. Men sagen er mere kompleks 
end som så og sporerne trækkes tilbage 
til den jugoslaviske borgerkrig og lyssky 
og lukrative forretninger.

spioner, agenter og  

eFterretningstjenester

Meyer, Stephenie
Kemikeren
Lindhardt og Ringhof, 2016. 593 sider

alex arbejdede tidligere for den ame-
rikanske regering. Hun var kemikeren 
– eksperten med indgående kendskab til 
kemiske stoffer og et job som forhørs-
leder. Med jobbet fulgte også viden om 
mange hemmeligheder, og pludselig 
er det alex, der udgør en fare for Usa’s 
sikkerhed. Nu er hun konstant på flugt, 
og hendes eneste redning er at tage det 
job, hendes tidligere chef tilbyder hende. 
Men opgaven er langt fra enkel og hun 
må bruge sit unikke talent på måder, hun 
aldrig havde drømt om.

Child, Lee
ingen vej tilbage
Jentas, 2016. 422 sider

jack reacher møder op på sin tidligere 
arbejdsplads, hovedkvarteret for en 
særlig afdeling af militærpolitiet, for at 
hilse på den nye kvindelige chef, susan 
Turner. Men det er ikke Major Turner, der 
møder ham og reacher bliver i stedet 
mødt med en 16 år gammel mordanklage 
og en tvungen indkaldelse til hæren. For 
at sikre en retfærdig behandling stikker 
han af, skarpt forfulgt af hæren, FBi, det 
lokale politi og fire uidentificerede bøller.

poLitisK spænding

vincentz, Helle
stjålne liv
People’s Press, 2016. 456 sider

Antropologen Sofie Munk bliver hyret af 
fertilitetsklinikken MereLiv for at opklare 
en sag om befrugtede æg, der forsvinder 
fra den topsikrede klinik. Mik Karlsen er 
særlig rådgiver for justitsministeren og 
kæmper for sin og ministerens overle-
velse på Christiansborg. Uden at vide 
det har Sofie og Mik fat i hver sin ende 
af samme sag, som snart eskalerer med 
drab og trusler på livet.   

døssing, Katja vesselbo
andre folks børn
People’sPress, 2016. 276 sider

efter en række skandaler udnævnes top-
politikeren eva Quist til sit partis politiske 
ordfører. Samtidig stikker hendes 16 
årige adoptivsøn Mathias af. Eva må nu 
kæmpe for at bevare en hemmelighed fra 
fortiden. Men da hun modtager mystiske 



pavone, Chris
ekspatrioterne
Punktum, 2013. 374 sider

CIA-agenten Kate Moore stopper som 
agent og flytter med mand og børn til et 
liv som hjemmegående i Luxembourg. 
Manden er blevet sikkerhedsekspert 
for en bank, men intet er som det ser 
ud til at være. Kate begynder at grave 
i løgnene omkring hende og hendes 
søgen bringer hende på sporet af falske 
kontorer, skuffeselskaber og ufattelige 
pengesummer. Et svindelnummer, der 
truer med at ødelægge hendes familie, 
hendes ægteskab og hendes liv.

Halfdan, Finn
Et nødvendigt offer
People’sPress, 2015. 408 sider

da journalisten elliot Boye begynder 
at grave i en gammel sag, hvor politiet 
fejlagtigt anholdte to flyttemænd i den 
tro, at de var terrorister, opdager han, 
at han overvåges døgnet rundt. Elliot 
beslutter at tage kampen op og snart 
bliver han viklet ind i et livsfarligt spil, 
der gør ham til den jagede i jagten på 
sandheden. Men Elliot nægter at stoppe 
for sagen ripper op i minder fra hans 
barndom i USA.

Groth, Steffen
osamas hævn
Rosenkilde & Bahnhof, 2014. 476 sider

asger aref er dansk undercoveragent i 
iran og opdager ved et tilfælde at is er 
ved at føre en atombombe til Europa. 
samtidig har imamen najeeb planer om 
at opføre en stormoské i København til 
forsoning mellem sunnier og shiaer. Ben 
Hassan er Fe’s muldvarp på koranskolen 
i vangede, hvor han opdager et projekt, 
hvis formål er at hjernevaske muslimske 
drenge. Da atombomben nærmer sig 
København, må Ben Hassan og asger 

ohlsson, Kristina
syge sjæle
Modtryk, 2016. 333 sider

Anna og David flytter ind i en gammel 
præstegård samtidigt med at Lukas ven-
der tilbage til byen. Lukas er den eneste 
overlevne efter at tre mennesker blev 
bortført og mishandlet for mere end 10 år 
siden, og de to kvinder er stadig sporløst 
forsvundet. Lukas kan intet huske og det 
piner ham, at han ikke har kunne udpege 
gerningsmanden. Gunnars datter Fanny 
var én de bortførte og sammen med 
Lukas begynder han sin egen efterforsk-
ning. Samtidigt har Anna svært ved at 
finde ro. Hun plages af syner og forstår at 
noget er helt galt på den forfaldne gård.

gentry, amy
aldrig glemt
Lindhardt og Ringhof, 2017. 300 sider

et mareridt bliver til virkelighed, da julie 
som trettenårig bliver kidnappet fra sit 
værelse midt om natten. Otte år senere 
ringer det på døren hos hendes forældre. 
Udenfor står en ung kvinde, der hævder 
at være Julie. Familien tager imod hende 
med åbne arme, men der er noget i julies 
historie der ikke stemmer. Da hendes 
mor anna bliver kontaktet af en tidligere 
efterforsker i sagen, starter en svær jagt 
på sandheden. For hvis Julie ikke er den, 
hun siger, hun er, hvem er hun så? 

aref forsøge at afværge katastrofen – og 
samtidig gør imamen sig klar til at indvie 
den ny moské.

BortFøreLser og  

ForsvUndne personer

Barton, Fiona
enken
Hr. Ferdinand, 2016. 385 sider

Lille Bella forsvinder sporløst fra sin mors 
have. Greg Taylor anholdes, mistænkt 
for at have bortført, misbrugt og dræbt 
Bella. Hans kone Jean, står ved sin mands 
side - hun ved, at han er uskyldig. Da 
Greg dør, står Jean – enken tilbage. Der 
er meget hun ikke har fortalt, da sagen 
rullede. Nu er der ikke længere nogen 
grund til at være tavs. Jean kan fortælle, 
at der var hemmeligheder – og langsomt 
opstår der sprækker og tvivlen begynder 
at trænge ind.

Heaberlin, julia
Kvinden i graven
Politiken, 2016. 380 sider

Tessa er eneste overlevende blandt fire 
teenagepiger fundet i en massegrav i 
1996. På graven vokser gule blomster 
med sorte øjer. Tessa husker intet, men 
hendes vidneudsagn sender en mand på 
dødsgangen.  Sytten år senere finder hun 
de samme sortøjede blomster lige uden 
for sit vindue. Tessa tvinges til at huske. 
er det den rigtige morder, der forsøger 
at skræmme hende? og hvem er det, 
der interesserer sig så meget for hendes 
teenagedatter?



Lapena, shari
naboparret
Gyldendal, 2016. 302 sider

Anna og Marco er inviteret til middag 
hos naboparret. Da babysitteren melder 
fra og står valget mellem at sende 
afbud eller kombinere hyppige tilsyn 
af deres seks måneder gamle datter og 
en babyalarm. Fatalt vælges det sidste, 
for da Anna og Marco vender tilbage fra 
den lidt for våde middag er babyen væk 
– sporløst forsvundet. Mistanken falder 
på forældrene, men hvad er der egentlig 
sket og hvad vil politiet finde?

HJEMLIGE DRAMAER  

- DOMESTIC NOIR

reid, iain 
jeg overvejer at gøre det forbi
Lindhardt og Ringhof, 2017. 243 sider

jake og hans kæreste er på vej for at 
besøge hans forældre på deres afsides-
liggende gård. Kvinden ved allerede, at 
hun vil gøre forholdet forbi, men det er 
langt fra den største hemmelighed mel-
lem de to. Undervejs bryder en snestorm 
ud og parret må tage en uventet omvej 
og strander foran en tom skole, hvor de 
søger tilflugt. Nu breder tvivlen, usik-
kerheden og angsten sig. I dagene efter 
efterforsker politiet et mord sket på 
skolen. Men hvem er offeret?

Corry, jane
Min mands hustru
Politiken, 2016. 478 sider

Lily og ed er nygifte og har lovet hinan-
den altid at fortælle sandheden. Men 
de har begge hemmeligheder. Lily er 
advokat og tiltrækkes voldsomt af sin 
klient Joe, der er tiltalt for mord. Ed er 
billedkunstner og gemmer mørke hem-
meligheder om sin familie og forholdet 
til en anden kvinde. En kædereaktion 
af uundgåelige begivenheder tager sin 
begyndelse, da ed beslutter at male et 
portræt af naboens datter, Carla. 

HEMMELIGHEDER  

og Bedrag

Knight, renée
enhver lighed med nulevende el-
ler afdøde personer er utilsigtet
Hr. Ferdinand, 2015. 337 sider

Fra det øjeblik Cathrine intetanende læg-
ger sig i sin seng og begynder at læse ro-
manen en fuldkommen fremmed, ændrer 
hendes liv sig for altid. Det går hurtigt 
op for hende, at bogen med detaljeret 
nøjagtighed beskriver hendes mørkeste 
hemmelighed. En hemmelighed hun 
troede, ingen andre kendte. Hvordan 
er bogen havnet på hendes natbord og 
hvem står bag? Hendes verden smuldre 
og hendes eneste håb er at løfte sløret 
for det, som skete den skæbnesvangre 
dag for mange år siden. 

Tremayne, S. K.
Faldet
Gad, 2016. 356 sider

angus og sarah lever et godt liv i London 
med dejligt hus og gode jobs. Men da den 
ene af deres tvillingepiger omkommer i 
en ulykke, smuldre tilværelsen mellem 
hænderne på dem. De forlader byen til 
fordel for en isoleret skotsk ø. Men noget 
er helt galt. Deres overlevende dat-
ter opfører sig meget foruroligende og 
langsomt sniger tvivlen sig ind på Sarah. 
Hvordan kan de være helt sikre på hvem 
af de enæggede tvillinger der omkom. Og 
hvad skete der egentlig den dag, ulykken 
fandt sted?

Paris, B. A.
Bag lukkede døre
Jentas, 2017. 303 sider

jack og grace er det perfekte par, smukke 
og velhavende. Han er en kendt advo-
kat med speciale i sager om hustruvold 
og Grace er den smukke trofæhustru. 
Men der er noget rivende galt. Hvorfor 
kan Grace aldrig mødes til en kop kaffe, 
selvom hun ikke arbejder og hvorfor er 
alle vinduerne i stueetagen sikret med 
metalskodder? Hvad foregår der egentlig 
bag de lukkede døre?

sheers, owen
jeg så et menneske
Gyldendal, 2016. 313 sider

Michael Turner har mistet sin kone og 
flytter til London. Her møder han sine 
nye naboer, ægteparret josh og saman-
tha, som han bliver venner med. En efter-
middag træder han ind i nabohuset. Det 
er ulåst og tomt. En brutal ulykke i huset 
får altoverskyggende konsekvenser for 
dem alle tre og blotlægger en knusende 
hemmelighed, der forener Michael og 
Josh i en spiral af skyld og fortielser.



Coben, Harlan
den fremmede
Gad, 2016. 332 sider

Adam Price har det hele. En vidunderlig 
kone, to dejlige sønner, et stort hus og et 
godt job. Lige indtil en komplet fremmed 
en dag kommer til byen. Han opsøger 
adam og afslører, at hans kone har en 
dyb hemmelighed. Fra den dag begynder 
adams liv at smuldre og langsomt går 
sandheden op for ham. Han er havnet i 
en større sammensværgelse og ét forkert 
træk kan ikke bare ødelægge hans liv – 
det kan også slå hans familie ihjel.

Bollen, Christopher
orient
Gad, 2017. 663 sider

sommeren går på hæld og Long island-
byen Orient forbereder sig på vinteren. 
samtidig ankommer den unge enspæn-
der Mills Chevern til byen. Snart finder 
en række foruroligende hændelser sted. 
en lokal opsynsmand drukner, en ældre 
kvinde dør på mystisk vis og et monstrøst 
dyr skyller op på stranden. Inden længe 
er orient gennemsyret af paranoia og 
Mills Chevern er den naturlige syndebuk. 
stærke kræfter er på spil i det lille sam-
fund og de vil for enhver pris forhindre, at 
sandheden kommer frem.

aldén, rebecka edgren
den ottende dødssynd
Modtryk, 2016. 369 sider

nora bor med sin mand Frank og deres 
to børn i en flot herskabsvilla i et pænt 
kvarter. Nora har succes med sine dame-
bladsklummer, hvor hun fortælle om, at 
vi alle kan blive lykkelige, bare vi gør en 
indsats. Det er netop, hvad Nora selv har 
gjort efter en ulykke for ti år siden, hvor 
hun med nød og næppe overlevede et 
fald fra syvende sal. Men en dag flyt-
ter Klara ind i huset overfor og idyllen 

giske spil mellem deltagerne og perso-
nalet mere og mere ekstremt og det går 
op for alle på øen, at man i virkeligheden 
ikke bør stole på andre end sig selv.

staLKing

Kendal, Claire
Bogen om dig
Lindhardt og Ringhof, 2014. 295 sider

Clarissa fortryder bitterligt, at hun havde 
en engangsaffære med kollegaen Rafe. 
Han tager ikke et nej for et nej og dukker 
op alle de steder. Da Clarissa bliver næv-
ning i en voldtægtssag, er det en lettelse. 
For i retssalen er hun fri for Rafe. Men 
da Clarissa ser ligheder mellem offerets 
og sin egen situation, begynder hun at 
undersøge den makabre historie rafe har 
spundet om dem begge. Hans besættelse 
af hende stiger og snart bliver det klart 
for Clarissa, at han ikke har tænkt sig at 
slippe hende. 

Koppel, Hans
Kom tag min hånd
People’sPress, 2015. 313 sider

Anna er 43 år, godt gift, har et job på et 
dameblad og en datter hun elsker højt. 
På en konference møder hun den 15 år 
yngre Eric og de ender sammen i sengen. 
da beruselsen og begæret har lagt sig, 
ved anna godt, at hun er nødt til at gøre 
det forbi med eric og vende tilbage til fa-
milien. Hvad hun ikke ved, er, at samvit-
tighedskvaler ikke bliver det eneste, der 
kommer til at forfølge hende.

krakelerer. Måske var det der skete for ti 
år siden slet ikke en ulykke? og hvem kan 
nora stole på?

snoekstra, anna
Hendes sidste sommer
HarperCollins Nordic, 2017. 272 sider

En kvinde anholdes for butikstyveri. For 
at slippe væk for politiet foregiver hun 
at være rebecca Winter, som forsvandt 
sporløst 11 år tidligere. Rebeccas for-
ældre henter kvinden og snart bliver 
bedraget altomfattende, da rebeccas 
tvillingebrødre og alle de nærmeste, skal 
overbevises om, at hun er vendt tilbage. 
Men hvad skete der med den rigtige 
rebecca og er den, der stod bag hendes 
forsvinden stadig i nærheden? 

Knoll, jessica
verdens heldigste kvinde
Politiken, 2016. 390 sider

ani Fanelli har omhyggeligt iscenesat sig 
selv og sit liv. Hun har manipuleret med 
alt og alle – ikke mindst sig selv – for at 
blive præcis den person, hun tror, hun 
skal være. Men Ani har en hemmelighed. 
Da hun var 14 år hed hun TifAni og kæm-
pede for at blive accepteret blandt over-
klassens børn på The Bradley School. Nu 
jages hun af erindringsglimt om tragiske 
og ydmygende hændelser fra dengang 
og hendes perfekte liv er truet.

tollström, Catrine
eksperimentet
HarperCollins Nordic, 2016. 445 sider

en gruppe nøje udvalgte personligheder 
skal deltage i en robinson-agtig reali-
tyserie på en isoleret ø. Producer Åse 
nordenskiöld skal styre forløbet, men da 
kontakten til fastlandet afbrydes og den 
første deltager myrdes, bliver det hurtigt 
klart, at nogen har helt andre planer med 
tv-udsendelsen. Snart bliver det psykolo-
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MAFIA OG ROCKERE

Lemaitre, pierre
et beskidt job
Lindhardt og Ringhof, 2016. 447 sider

den midaldrende alain delambre er 
tidligere Hr-chef i en stor virksomhed, 
men er nu arbejdsløs på fjerde år. Endelig 
vender lykken for alain, da han går videre 
til næste runde ansættelsessamtaler, til 
et job som HR-assistent. Rekrutteringsfir-
maet planlægger dog en drastisk test for 
at finde den rette person. På baggrund af 
en simuleret gidseltagningsset-up skal de 
udvalgte kandidater vise deres værd, og 
alain er klar til at gøre hvad som helst for 
at få jobbet. 

Clemen, thomas
jeg er sif
Modtryk, 2017. 349 sider

Sif blev for fire år siden voldtaget og 
næsten dræbt. Siden har hun levet med 
psykiske eftervirkninger og frygtet den 
dag, hvor hendes overfaldsmand - psy-
kopaten Johan Pressler - vil blive løsladt. 
pressler er godt i gang med at organisere 
et ragnarok af et opgør mellem rockere 
og indvandrerbander i København, men 
vil også have hævn over Sif, der fik ham 
bag tremme. Krigsveteranen Thor bliver 
sendt af sted for at gøre det af med Sif. 
Men Sif har en hemmelighed. Hendes tid 
som offer er forbi.

HistorisK spænding

Bascomb, neal
vinterfortet - sabotagen  
af Hitlers atombombeprogram
Turbine, 2016. 499 sider

dramadokumentarisk thriller om en-
gelske og norske troppers forsøg på at 
hindre nazityskland i at udvikle atom-
våben. Året er 1942. Nazisterne kæmper 
for at udvikle et våben, der er større og 
mere magtfuldt end noget andet. De har 
fysikerne, de har uranet, men mangler 
det nødvendige tunge vand, der kun pro-
ducers på kraftværket Vemork i Norge. 
de allierede vil have kraftværket tilintet-
gjort. Men hvordan når de frem til dette 
vinterfort, der ligger ved en stejl kløft i et 
koldt og ufremkommeligt terræn? 

Ludlow, jack 
roms søjler
Punktum, 2016. 388 sider

Første del af trilogi, der foregår i den 
romerske republik før kejserriget. Barn-
domsvennerne aulus og Lucius er bundet 
til hinanden af en blodsed og af en fælles 
profeti om en blodrød ørn – et forvarsel 
om døden. Mens Aulus bliver en sværdets 
mand og opnår stor succes som general, 
oparbejder Lucius en tung position som 
politiker i senatet. Aulus bliver sat på sit 
livs prøve, da hans unge hustru tages 
som gidsel, imens misbruger Lucius sin 
politiske indflydelse til at iscenesætte 
et drab. Lucius og Aulus befinder sig på 
hver sin side i konflikterne – måske vil 
profetien om den blodrøde ørn, alligevel 
gå i opfyldelse?

Lassen, søren
den blå græshoppe 
People’s Press, 2015. 413 sider

November 1963 og månederne frem: 
Mens verden begræder drabet på Ken-
nedy udspiller der sig et andet drama 
i København. Chefredaktør Holberg 
mærker jorden brænde under sig, da en 
hemmelig kilde – en diplomat fra den 
sovjetiske ambassade – presser ham til at 
interessere sig for en sag om tre myrdede 
prostituerede og truer med afsløre hans 
kontakter til den anden side af jerntæp-
pet og hans kendskab til en død prostitu-
eret under besættelsen.


