
Skyggerne vender tilbage  af Olivier Truc 
Modtryk 2015 - 422 sider 
 
 
Den lille sameby Hammerfest ved Barentshavet er i  
rivende udvikling, men de samiske rensdyravlere og  
deres traditionelle livsstil står i vejen for udviklingen.    
 

 
 
 
 

 
Sidste akter af  Niels Frederik Westberg 
Byens Forlag 2016 - 196 sider 
 
Alvin Gregorius Olson-Nissen er efter karrieren som  
neurolog nu nået til vejs ende efter en deroute.  
 
 
 
 
 
 

Mulighedernes land af Ævar Örn Jósepsson 
Klim 2012 - 288 sider 
 
Året er 2008 og Island er netop ramt hårdt af finanskrisen.  
Men politifolkene i Reykjavik må foruden økonomiske og  
ægteskabelig problemer arbejde hårdt på at opklare to 
mord. 

  Listen er udarbejdet i forbindelse med Litteratursidens tema:  
 ”No shit, Sherlock!” 
 
Du kan se temaet og hele listen på Litteratursiden.dk 
Litteratursiden.dk er bibliotekernes side om litteratur 

       Grådighed  
      i krimi og spænding 

          Hieronymus Bosch De syv dødssynder og de fire stadier 



Farvel min elskede af Raymond Chandler  
Forum 1998 - 271 sider 
 
Kriminalroman, hvor detektiven Philip Marlowe kommer ud i et 
morads af menneskeligt forfald og pengegriskhed, da han hjæl-
per en netop løsladt straffefange med at finde sin pige  
 
 
 
 
 
Gensyn med Broken Harbour af Tana French 
Gyldendal 2013 - 541 sider 

 
I Brianstown, som finanskrisen har efterladt som en ufærdig spø-
gelsesby, findes en mand og hans to børn myrdet. Konen svæver 
mellem liv og død.  
 
 
 
 
Et bjerg af løgne af Steffen Jacobsen  
People’s Press 2015  - 386 sider  

 
På en feltstation i Vestgrønland har Peter Holm – chefgeolog i 
Nobel Oil – netop analyseret de sidste prøveboringer til det,  
der ser ud til at blive verdenshistoriens største olieeventyr.  
 
 
 
 
At drukne i trækroner af Hakan Jakob Kosar 
Byens Forlag 2016 - 333 sider 
 
Cassiel lever jetset-livet i København som pressechef for et  
stort oliefirma, men en ulykke får ham til at flygte dybt ind i  
Amazonas, hvor han møder en shaman der bliver hans skæbne.  
 
 

Grådighed i krimi og spænding 
spænding 

Livet de luxe af Jens Lapidus 
Modtryk 2012 - 491 sider 

 
Spændingsroman fra Stockholms underverden, hvor  
gangsterlivet skildres fra gangsternes perspektiv. Et storstilet 
røveri, infiltration af hvidvasker-branchen og krig i den jugosla-
viske mafiaverden sætter den komplicerede handling i gang. 
 
 
 
 
Eremitten af Thomas Rydahl 
Bindslev 2014 - 516 sider 
 
Erhard er sidst i tresserne og har i 18 år levet et eneboerliv på 
Fuerteventura, hvor han kører taxa og stemmer klaverer. Men 
Fuerteventura har også en farlig skyggeside.  
 
 
 
 
De savnede af Thomas Rydahl 
Politikens Forlag 2016 - 516 sider 
 
På ferieøen Fuerteventura brænder solen. Den nifingrede eremit 
Erhard Jørgensen lever et stille liv og passer sine to geder.  
Han kan ikke længere køre taxa eller stemme klaverer.  
 
 
 
 
 
Det bliver et nej tak herfra af Ole Rosenstand Svidt 
Byens Forlag 2016 - 325 sider 
 
Satirisk krimi, der spidder det danske musik- og mediemijø.  
En dommer fra et musiktalentshow bliver kidnappet.  
 
 
 

 


