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Martigli, Carlo A. : 999 : den sidste vogter 
Cicero, 2011. - 428 sider   

Et håndskrift er blevet bevogtet gennem flere hundrede 

år: Pico della Mirandolas 900 teser om religionernes op-

rindelse og de ekstra 99 teser, som for alvor vil ødelægge 

fundamentet for den kristne kirke, er topinteressant bytte 

under fascismen. 

 

 

Palma, Félix J.: Tidskortet  
Gyldendal, 2010. - 527 sider   

Den rige, men livstrætte rigmandssøn Andrew Harring-

ton og frøkenen Claire fra victoriatidens London drages 

ind i intriger og morddramaer i denne underholdende 

pasticheroman, der har H.G. Wells' "Tidsmaskinen" som 

tids- og fortællemæssigt omdrejningspunkt 

 

 

Wallentin, Jan: Strindbergs stjerne 
Gyldendal, 2011. - 571 sider   

En pillemisbrugende historiker og hans advokat blandes 

ind i en gåde om et kors og en stjerne, som både fører 

tilbage til en Andrées Nordpolsekspedition, uhyrlige eks-

perimenter i nazitiden og et mystisk broderskab. 

 

 

Noget-der-ligner 
Da Vinci mysteriet 



Brooks, Geraldine Bogens folk 
Kastaniehøj, 2011. - 408 sider   

En anerkendt kvindelig bogkonservator får til opgave at 

arbejde med den berømte hellige jødiske bog, "Sarajevo-

Haggadah'en". I kapitler vekslende med Hannahs liv og 

arbejde får vi bogens mangfoldige og spændende historie 

fra middelalderens inkvisition over jødeforfølgelserne til 

krigen i ex-Jugoslavien. 

 

 

Christer, Sam: Stonehenge kulten  
Jentas, 2011. - 535 sider   

En mystisk kult er begyndt at ofre mennesker på monu-

mentet Stonehenge. Hidkaldt af sin fars selvmord forsø-

ger den unge arkæolog Gideon Chase at afsløre kulten, 

men selskabet har medlemmer helt oppe blandt samfun-

dets top Sam Christer pseudonym for: Mike Morley 

 

 

Fortier, Anne: Julie  

Gyldendal, 2010. - 524 sider   

Den unge amerikaner Julie Jacobs arver en nøgle til en 

bankboks i Siena i Italien. Det bliver begyndelsen på en 

hæsblæsende og ikke ufarlig jagt på familiens hemmelig-

hed, og det viser sig, at Julie nedstammer fra den Julie, 

som Shakespeare har udødeliggjort. Men hvor er Julies 

Romeo? 

 

 

Hardie, Titania: Rosens labyrint  
Punktum, 2011. - Ca. 500 sider  

To brødre hvirvles ind i en gådefuld verden, hvor et 

hemmeligt selskab af al magt forsøger at holde en år-

hundred år gammel hemmelighed skjult. 

 

 

McDermott, Andy Herkules' grav  
Cicero, 2011. - 385 sider   

Arkæologen Nina Wilde kommer på sporet af den legen-

dariske Herkules' grav. Det er der også andre lyssky ele-

menter, der er, og sammen med sin kæreste, den tidligere 

elitesoldat Eddie Chase, sætter hun gang på gang livet på 

spil i jagten på skatten. 

 

 

McDermott, Andy: Jagten på Atlantis 
Cicero, 2010. - 379 sider   

Arkæologen Nina Wilde og den tidligere SAS-soldat Ed-

die Chase drager ud på en hæsblæsende ekspedition ver-

den rundt for at lede efter det sagnomspundne Atlantis. 

Et ældgammelt broderskab forsøger med brutale midler 

at stoppe dem. 

 

 
 

McGowan, Kathleen: Kærlighedens bog  
Lindhardt og Ringhof, 2009. - 541 sider.  

Maureen arbejder videre med at opklare en mysterium 

om et gemt evangelium, måske skrevet af Jesus selv. 

Hun må igennem flere både dramatiske og overnaturlige 

oplevelser, før hun en stund finder ro med sin elskede. 

 

 
 

Magnussen, Henrik: Den røde skygge 
Mellemgaard, 2011. - 283 sider   

Den nyuddannede historiker Thomas Källstrøm hjælper i 

1981 med at skrive en bog om Stalin-tiden, da hans chef 

dræbes, fordi stærke kræfter fra USSR vil forhindre en 

afsløring af sandheden om Stalin og hans udrensninger. 

En både dramatisk og livsfarlig jagt på Thomas begyn-

der. 

 


