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Afdøde Monsieur Gallet  
& Den hængte i Saint Pholien 
Af Georges Simenon

2011
Simenons krimier giver et stemningsfyldt og 
vemodigt billede af Paris og pariserne af i går. I 
Afdøde Monsieur Gallet er kommisær Maigret 
den klippe af normalitet, der afdækker den or-
megård af griskhed og forviklinger, der lurer lige 
under spidsborgerligheden. I Den hængte i Saint 
Pholien kan han ikke slippe tanken om, hvad 
der fik en forhutlet mand til at tage livet af sig 
umiddelbart efter, at han havde sendt en mindre 
formue afsted med posten. Resten af krimierne 
med Maigret er også ved at blive genudgivet.

Broadchurch. Morderen iblandt os
Af Erin Kelly

2014
Ellie Miller tror i bund og grund på det gode i 
mennesket og trives godt som kriminalassistent 
i den lidt søvnige kystby Broadchurch i Sydeng-
land. Da 11-årige Danny Latimer findes død, be-
gynder det lille samfund at slå revner, for hvem 
kan dog have gjort noget så forfærdeligt? Erin 
Kelly har forvandlet den populære tv-serie af 
samme navn til en effektiv moderne whodunnit.

Dag og nat
Af Rie Osted

2010
Andrea de Lima er en helt almindelig køben-
havnsk kvinde med teenagesøn, træningsregime 
og spage forsøg på dating. Og så arbejder hun 
for øvrigt som privatdetektiv under HHs myndige 
ledelse. Da en journalist på dagbladet Dag og 
Nat bliver myrdet, falder mistanken hurtigt på en 
ung knægt med smag for at pjække og tømme 
lommer. Første del af serie.

Damernes Detektivbureau Nr. 1
Af Alexander McCall Smith

2003
Precious Ramotswe, damedetektiv med ben 
i næsen, og hendes trofaste assistent Mme 
Makutsi med den imponerende karakter 97 % 
i maskinskrivning slår sig ned som detektiver i 
Gaborone i Botwsana, på kanten af Kalahari-
ørkenen. Snart løser de ved list og snusfornuft 
store og især små sager om tyveri, bedrag og 
forsvundne personer. Superhyggelig første del i 
serien om Damernes Detektivbureau.

Døden kommer til Pemperley
Af P.D. James

2012
Ja, det Pemperley! Som nogle måske husker, 
overvandt Elizabeth sin stolthed, giftede sig med 
Darcy, og hermed var idyllen sikret. Lige indtil den 
mørke og stormfulde nat, natten for det traditions-
rige oktoberbal, da skovene genlyder af et skud, 
og Elizabeths noget overspændte lillesøster Lydia 
banker på i en tilstand af hysteri. Charmerende 
og atmosfærefyldt krimifortsættelse til Jane Au-
stens Stolthed og fordom. Læs også P. D. James’ 
klassiske serie om digterdetektiven Dalgliesh.

Gøgens kalden
Af Robert Galbraith

2013
Galbraith er et synonym for J. K. Rowling, der 
havde stor succes med Harry Potter-bøgerne, 
og sørme også kan skrive klassiske krimier. 
Cormoran Strike er en godhjertet og stilfærdigt 
forhutlet privatdetektiv og Robin Ellacot hans 
sjaskcharmerende sekretær. På deres første 
eventyr sammen undersøger de en supermo-
dels alt for tidlige død. Første del af serien med 
Cormoran Strike og Robin Ellacott.
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I en tør tid
Af Peter Robinson

2006
De smukke Yorkshire Dales oplever den tørreste 
sommer i mands minde. Vandstanden i et vand-
reservoir synker så meget, at en oversvømmet 
landsby kommer til syne. Og i et af husene, et 
kvindelig. Kriminalkommissær Alan Banks, der 
er ved at finde sig selv efter en skilsmisse, får 
på denne sag fornøjelsen af at arbejde sammen 
med den lokale betjent Annie Cabbot. Denne 
spændende krimi med klassisk tilsnit er nummer 
ti i serien med Alan Banks, men den første på 
dansk. 

Den kloge Fader Brown
Af G.K. Chesterton

2014 (1914)
Hyggelige og spidsfindige kriminoveller om den 
befippede katolske præst Fader Brown, der 
gennemskuer forbrydelser og mysterier med lige 
dele sund fornuft og hjertevarme. Chestertons 
andre bøger om den lille præst er også genud-
givet.

Et lig for lidt
Af Dorothy L. Sayers

2010 (1925)
En forretningsmand er pist forsvundet, til gen-
gæld ligger der højst uventet et lig i en arkitekts 
badekar. Politiet fjumrer, men den højvelbårne 
hobbydetektiv Lord Peter Wimsey og hans 
trofaste butler Bunter klarer ærterne. Den første 
af de klassiske Lord Peter Wimsey-krimier.

Med lukkede øjne
Af Gianrico Carofiglio

2009
Vi er i Bari i det smukke Syditalien, hvor kor-
ruption og mafiametoder ikke er ukendte. Da 
den unge kvinde Martina anklager sin tidligere 
kæreste for vold, gør det ikke sagen mindre 
penibel, at kærestens far er en magtfuld mand 
i lokalsamfundet. Den stilfærdige unge advokat 
Guido Guerrieri påtager sig at hjælpe Martina 
og optrevler sagens rette sammenhæng. Denne 
charmerende og solstegte krimi er første del af 
serien med Guido Guerrieri.

Monogram mordene.  
Det nye Hercule Poirot-mysterium
Af Sophie Hannah

2014
Den er god nok! Sophie Hannah er en erfaren 
engelsk krimiforfatter, og nu har hun genop-
livet Agatha Christies Poirot. Vi møder ham i 
hans velmagtsdage i 1929, hvor han er lige så 
pernitten og øretæveindbydende som altid og i 
selskab med sin unge politiven Catchpool. Sam-
men opklarer de et besynderligt tredobbelt mord 
på et fashionabelt Londonhotel.

Mordet i Glennkill. En fårekrimi
Af Leonie Swann

2006
Ideen til denne krimi er ikke så tåbelig, som 
man umiddelbart skulle tro – ligesom fårene i 
Glennkill absolut heller ikke er det! For nok har 
de et noget fåret syn på verden, men deres 
gode hyrde George har også lært dem et og 
andet om menneskelig natur ved at læse højt 
for dem på lange gumlende dage i marken. Da 
George pludselig en dag ligger gennemboret af 
en spade, er fårene nok rådvilde, men også fast 
besluttede på at regne ud, hvem der gjorde det.  
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Politimesteren i St. Denis
Af Martin Walker

2010
St. Denis er ingen metropol, og politimester Bru-
no plejer at kunne løse indbyggernes konflikter i 
mindelighed og ved en begrænset indsats. Men 
så bliver en ældre algiersk mand myrdet. Mordet 
har racistiske undertoner, omverdenen vil sende 
kavaleriet ind, og Bruno må kæmpe hårdt for at 
udrede trådene og genoprette idyllen. Første del 
af den lune serie med Bruno Courrèges.

Sort som ravnen
Af Ann Cleeves

2008
De maleriske Shetlandsøer nord for Skotland 
danner bagtæppe for denne klassiske britiske 
krimi. Den sympatiske kriminalkommissær 
Jimmy Perez er på godt og ondt en del af det 
tætte lokalsamfund, hvor en ung pige findes 
myrdet i sneen en iskold januarmorgen. Har den 
lokale eneboer noget med sagen at gøre? Dette 
er den første Jimmy Perez-krimi.

Stille nu
Af Viveca Sten

2009
Thomas Andreasson trænger til en pause fra po-
litijobbet i Stockholm og ikke mindst fra sorgen 
over sin afdøde datter og sit opløste ægteskab. 
Så hvad er bedre end fire stille uger med sol, 
strand og frisk fisk på skærgårdsøen Sand-
hamn? Det forpurres, da liget af en ung mand 
driver i land. Første del af serien om Thomas 
Andreasson.

De tre gashaner.  
En detektivhistorie uden morale
Af Ronald Knox

2014 (1927)
Guldalderkrimi, der oser af engelsk landsby - og 
af gas. En velhavende og ganske velforsikret fa-
brikant kommer pludseligt af dage på et krovæ-
relse. Forsikringsdetektiv Miles Bredon og hans 
gæve hustru Angela indlogerer sig for at finde 
hoved og hale i historien. Helst før politikommis-
sær Leyland, der også er på sagen. Og helst 
uden at Forsikringsselskabet Ubeskriveligheden 
skal punge ud.

Sort lune
Af Stephen Booth

2004
En ung pige bliver myrdet i det maleriske Peak 
District i Midtengland. De to politifolk på sagen er 
Ben Cooper med de lokale rødder og Diane Fry, der 
kommer fra Birminghams stenbro. Sammen skal de 
gennemskue, om den myrdede var så uskyldsren, 
som hendes velhavende forældre mener. Første del 
af serien med Diana Fry og Ben Cooper.


