Sydeuropa
Frankrig

Bernard Minier

Italien

Cirklen
2018, 591 sider
1. del Iskold død, 2016

Neglebidende krimiserie med tænksomme kriminalkommissær Servaz fra Toulouse som detektiv. I Cirklen tager han modvilligt en mordsag i
sin gamle universitetsby. Mordofferet er en smuk
lærerinde, og en studerende, der er søn af en
gammel flamme, bliver hurtigt mistænkt, da han
fortumlet findes på hendes ejendom. Billedet
ændrer sig dog drastisk, da en kryptisk mail antyder, at en undsluppet seriemorder er tilbage –
og måske lidt for tæt på.
Andrea Camilleri

Grækenland

Sfinxens vinger
2017, 244 sider
1. del Vandets form, 2001

Den charmerende sicilianske kommissær Montalbano med udpræget kvindetække og veludviklet retfærdighedssans er efterhånden kendt
og elsket som detektiv i både bøger og tv-serie.
I Sfinxens vinger findes en ung, smuk kvinde
myrdet. På grund af ligets tilstand kan hun dog
ikke identificeres. En tatoveret sommerfugl på
hendes ene skulder er eneste spor.

Michel Bussi

Sorte åkander
2018, 394 sider

En levemand findes myrdet ved åen, der løber
igennem Monets berømte have. Tre kvinder,
der deler en hemmelighed, er på mystisk vis
indblandet. Kriminalassistent Sérénac udser sig
hurtigt morderen, men har han ret? Og er der en
forbindelse til det sagnomspundne maleri ”Sorte
åkander”, der aldrig er blevet fundet?

Gianrico Carofiglio

Den kolde sommer
2017, 384 sider

Jean-Christophe Grangé

Rekviem for Congo
2018, 728 sider
1. del Ondskabens ritual, 2017

Petros Markaris

Erwan Morvan er mordefterforsker i Paris, men i
begge bind kommer hans legendariske fars gamle opklarede sager fra Afrika i spil. En bestialsk
mordsag fra Paris i 70erne blev tilsyneladende
også opklaret af faren, men Erwan ved nu, at et af
mordene blev begået af en anden. Denne morder
slår til igen, og alle spor peger mod Congo. Faderen følger modvilligt med til Afrika, men det går
efterhånden op for Erwan og hans søster i Paris,
at nogen er ude efter hele familien.

2015, 308 sider

Forfaldne lån
Midt i finanskaos 2010 efterforsker politikommissær Haritos en bestialsk drabssag med
flere halshuggede finansfolk. Er det terror eller
seriemord? eller er kaotisk økonomi simpelthen
hovedmotivet bag mordene?

Forfatteren er især kendt for serien med forsvarsadvokat Guido Guerrieri. Bogen her bygger
på virkelige begivenheder i 1992, hvor dommer
Giovanni Falcone blev dræbt i et bombeangreb.
Baris mafia eksploderer i et internt opgør. Mafiabossens søn kidnappes og findes død i en
brønd, efter løsepengene er betalt, og et ledende mafiamedlem vælger at samarbejde med
myndighederne.

Marco Malvaldi

Det højeste kort

Spanien

2017, 189 sider
1. del Den femte spiller, 2014

Stemningsfyldt toscansk krimiserie, hvor bartender Massimo og fire ældre stamgæster på den
hyggelige bar BarLume efterhånden bliver ret
gode til at løse mordgåder. Her i 4. del dukker
der f.eks. nye oplysninger op i en gammel sag
om ejendomshandel, som førte både mord og
selvmord med sig.

Luca D’Andrea

Bjerget

Dolores Redondo

2017, 493 sider

Offergaven

Tre unge mennesker findes frygteligt skamferede og dræbt i Dolomitter-bjergene. Drabene
forbliver uopklarede indtil mange år senere, da
Jeremiah Salinger, der lider af posttraumatisk
stress efter en voldsom gletsjer-ulykke, begraver
sig i sagen uden mulighed for at slippe den, selv
om han til sin families desperation efterhånden
er på randen af vanvid.

2016, 592 sider
1. del Den usynlige vogter, 2015

Alessandro Perissinotto
Nadia Dalbuono

Fordærv
2018, 435 sider

Leone Scamarcio er søn af en mafia-boss, men
har som kriminalkommissær vendt familie-foretagenet ryggen. Han forudser straks problemer,
da han pålægges at ”tage sig af” en sag med
kompromitterende billeder af en kendt politiker.
Der sker flere mord og en kidnapning under den
hæsblæsende efterforskning, der ganske rigtigt
afslører ”fordærv” overalt i magteliten.

Den sidste hvide nat
2018, 256 sider
1. del En grim lille historie, 2016

Psykologen Anna Pavesi har tidligere arbejdet
med stofmisbrugere i Torino. Nyskilt flytter hun
til Bergamo og har her modvilligt specialiseret
sig i sager om forsvundne personer. Hun indvilliger dog straks, da en tidligere kollega beder
om hjælp til at finde en forsvunden misbrugsbehandler. Trods Annas indgående kendskab til
det barske misbrugsmiljø bliver efterforskningen
uventet grum, ikke mindst fordi opklaringen sætter hende i et stort moralsk dilemma.

3. del i atmosfærefyldt krimitrilogi. Den smukke,
men dystre Baztán dal i Baskerlandet er endnu
engang kulisse for grusom kriminalitet, og igen
spiller uhyggelige barndomsminder en gennemgribende rolle i politikommissær Amaia Salazars
efterforskning. Et spædbarn findes død i hendes
barndomsby. Påstande om dæmoni får Amaia
på sporet af andre mystiske tilfælde af spædbarnsdød.

Mellemøsten

Liad Shoham

Blodappelsiner
2015, 384 sider

Liad Shohams fremragende samfundskritiske
krimier er velfortjent de mest sælgende i Israel.
En kontroversiel journalist forsvinder i en forstad
til Tel-Aviv. Politiassistent Anat Nachmias kaster
sig desperat over sagen midt i et ellers trivielt arbejdsliv og uengagerede bryllupsforberedelser.
Til hendes overordnedes frustration viser det sig
hurtigt, at der er tale om en betændt mordsag.

Afrika
Alexander McCall Smith

Limpopoakademiet for
privatdetektiver
2016, 301 sider
1. del Damernes Detektivbureau nr. 1, 2003

Zoë Ferraris

En verden af fremmede
2012, 393 sider
1. del Den sidste sura, 2010

Noget så eksotisk som en krimitrilogi fra SaudiArabien med kriminalteknikeren Katya og ørkenguiden Nayir som detektiver. En beduin finder en
massegrav med 19 lemlæstede kvindelig. Ifølge
Koranen vogter 19 engle over Helvede, så en
religiøs fanatiker er sandsynligvis på spil. Midt
i al gruen forsvinder efterforskningslederens elskerinde. Utroskab straffes med døden, så han
beder i dybeste diskretion Katya om hjælp.
Dror Mishani

Mistanke om vold
2014, 295 sider
1. del Din nabos søn, 2013

2. del med den utraditionelle israelske politikommissær Avraham Avraham. En kuffert med en
bombeattrap findes i nærheden af en vuggestue
i hans politi-distrikt, en forstad til Tel-Aviv. En
anonym telefontrussel lover, at det her kun er
begyndelsen. Har en far, der tilsyneladende er
flygtet, noget med bomben at gøre, eller flygter
han fra noget langt værre?

Paul Sussman

Oriris’ labyrint
2017, 592 sider
1. del Den forsvundne hær, 2004

Alle Indiana Jones-fans vil nyde den desværre
afdøde arkæolog og forfatters trilogi. Osiris’ labyrint er 3. del i serien med Khalifa fra Luxors
politi. En lidt for kritisk kvindelig journalist findes
stranguleret i den armenske kirke i Jerusalem.
Khalifas israelske ven og kollega Ben-Roi får
sagen, hvor beskidte tråde til storkapital, russisk
mafia, trafficking og gamle egyptiske udgravninger efterhånden også involverer Khalifa i en
livsfarlig efterforskning.

Denne charmerende krimiserie fra Botswana
handler faktisk aldrig om mord, men andre forbrydelser kan nu være både onde og udspekulerede! Den første KVINDELIGE detektivbureauleder i landet, Precious Ramotswe, er dog ikke
sådan at snøre og er i det hele taget et fornøjeligt og snusfornuftigt bekendtskab. Hendes
supersekretær og trofaste mekaniker er hendes
uundværlige hjælpere. Her i 13. bind kommer de
på sporet af et børnehjems kynisk korrupte bestyrelsesformand.
Deon Meyer
Kobra
2018, 404 sider
1. del Tretten timer, 2012

Sydafrikanske Meyer udråbes med rette som en
af verdens bedste krimiforfattere! Og det giver
blot serien en dimension ekstra, at mordene sker
i maleriske Cape Town. Vicekriminalkommissær
Benny Griessel er knivskarp, men skilsmisse- og
alkoholramt som utallige kolleger. Kobra er en
legendarisk lejemorder, og han spiller sammen
med politiske og diplomatiske forviklinger en
uomgængelig rolle i en mystisk mord- og forsvindingssag.

Nordamerika

USA
Linda Castillo

Canada

De ugudelige
2017, 350 sider
1. del Tvunget til tavshed, 2012

Der er ikke specielt varmt i Painters Mill, Ohio. Til
gengæld er spændingskurven altid rødglødende
i den stærke serie med tidligere amish Kate Burkholder, der nu er politichef i sin barndomsby.
Hun accepterer en undercover opgave i et lukket
amish-samfund i staten New York, hvor en ung
pige er fundet dræbt, især fordi rygter antyder,
at andre børn muligvis er i fare. Det bliver med
livet som indsats, for det viser sig ganske rigtigt,
at der sker uhyrlige forbrydelser under den stille
overflade.

Asien

Sheena Kamal

Øjne som mine
2018, 297 sider

Keigo Higashino

Den ophøjede Morder
2017 318 sider
1. del Den hengivne hr. X, 2016

Nuanceret hjernevrider-krimiserie fra Japan,
hvor samfundet stadig gennemsyres af ældgamle æresbegreber. Kriminalkommissær Kusanagi
får endnu engang brug for sin ven fysikeren
Yukawas hjælp. En mand findes forgivet. Det
er nærliggende at mistænke hans indtagende
kone, der har indtil flere motiver. Hun har dog
tilsyneladende et vandtæt alibi, og elskerinden
eller ekskæresten kunne måske også have
grunde til drab?

For 15 år siden blev Nora forgivet, voldtaget og
efterladt for at dø. Hendes bortadopterede datter
er endnu engang løbet hjemmefra, men er nu
helt forsvundet, og adoptivforældrene henvender sig til Nora som deres sidste håb. Nora er alkoholiker, men ellers lidt af en Lisbeth Salandertype, og hun indleder indædt en kompromisløs
eftersøgning. Uhyggeligt nok er der måske en
forbindelse mellem hendes datters forsvinden
og drabsforsøget på hende selv dengang.

Michael Connelly

Nathold
2018, 343 sider

Efter en lang populær serie med politimanden
Harry Bosch, har forfatteren valgt en kvindelig
detektiv. Stærke og kompromisløse Renée Ballard arbejder på natholdet hos Los Angeles Politi
efter en kontrovers med ledelsen. På samme
vagt findes en transseksuel kvinde mishandlet
næsten til døde, og fem mennesker bliver skudt
i en natklub. Begge sager vækker Renées instinkt, og hendes undersøgelser får store konsekvenser.

Oceanien

John Hart

Forlad os vor skyld
2016, 495 sider

Sydstatsforfatteren er en af de bedste inden for
spændingsgenren i USA. Kriminalassistent Elizabeth Black anklages for to voldelige kidnapperes død i forbindelse med en redningsaktion.
Samtidig løslades Adrian, en tidligere kollega,
efter 13 års fængsel, og mordofferets søn forsøger straks at dræbe ham. Men var det nu også
Adrian, der dræbte hende? Tingene tilspidses
yderligere, da der ligesom i den gamle drabssag
findes endnu en dræbt ung kvinde på alteret i
Elizabeths fars gamle kirke.

Paul Cleave

Øje for øje
2017, 442 sider
1. del Det syvende mord, 2013

Karin Slaughter

Den gode datter

Den barske new zealandske serie hedder ikke
for ingenting Christchurch noir. Sort sarkastisk
humor burde faktisk ikke være passende sammen med grufulde mord, og det hele kompliceres blot yderligere af detektiven Theodore Tates
dybt plagede sind. Ikke desto mindre virker det
bare! Her i 6. del siger titlen alt, for mener selv
politimænd ikke, at selvtægt er okay, når det er
hævn for en forfærdelig forbrydelse?

2017, 538 sider

Karin Slaughters serier med retsmediciner Sara
Linton og politimanden Will Trent er ikoniske,
men serie eller ej er der ALTID dobbeltgaranti.
Hendes bøger er ALTID dødspændende, og de
forgår ALTID i sydstaten Georgia. Rystende thriller om to teenagedøtre, der næsten betaler den
ultimative pris for deres upopulære advokat-fars
idealisme. Mange år senere får et skoleskyderi
alle fortrængte minder til at eksplodere - for måske var det, der skete, endnu værre?

Sydamerika

Becky Masterman

Salt i såret
2018, 366 sider
1. del Route 66 morderen, 2015

Uortodokse fandenivoldske Brigid Quinn er en
herlig krimiheltinde. Hun er tidligere FBI undercover-agent, men kan ikke rigtig finde sig til rette
som pensionist i Arizona. Hun har det derfor med
at engagere sig i gruopvækkende seriemordersager. Her 3. gang involveres hun i opklaringen
af en 15 år gammel sag om firedobbelt drab,
hvor tiden er ved at løbe ud for en måske uskyldig dødsdømt. Opdagelsen af snyd med beviser
og korruption fører pludselig nye drab med sig.

Jane Harper
Raphael Montes

Tørke

Perfekte dage

2017, 355 sider

2017, 285 sider

Sindsoprivende brasiliansk psykologisk gyser.
Socialt hæmmede Theo forelsker sig stormende
i livlige Clarice. Forelskelsen er ikke gengældt,
så han bliver desperat nødt til at kidnappe hende. Det er hans mening at give hende ”perfekte”
dage, så hun kan samle inspiration til sit filmmanuskript. I stedet bliver de hinandens værste
mareridt, og det er nervepirrende uforudsigeligt,
hvordan det hele vil ende.

Politibetjent Aaron Falk vender modvilligt tilbage
til sin lille australske fødeby Kiewarra for at deltage i sin tidligere bedste vens begravelse. Den
barske tørke har tilsyneladende gjort vennen så
desperat, at han har skudt sin lille familie og derefter sig selv. Men er det nu også selvmord? Stadigt flere mystiske omstændigheder får Aaron til
at tvivle.
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