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Silva, Lorenzo: Den utålmodige alkymist 
EC Edition, 2009. - 269 sider   

En mand findes død på et hotelværelse med en dildo i 

anus. Senere findes den høje blondine, han var sammen 

med, død og nedgravet. Politimakkerparet Bevilacqua og 

Chamorro sættes på sagen, der udvikler sig til et speget 

spind om mord, trafficking og nyriges velhaverliv uden 

for Madrid. 

 

 

Staalesen, Gunnar: Vi skal høste vinden 
Vindrose, 2010. - 273 sider 

Varg Veum bliver hyret til at finde en forretningsmand. 

Det bliver en sag, som bringer Varg Veum i forbindelse 

med miljøterrorisme, flosset forretningsmoral, religiøs 

fanatisme og gammel sag om en forsvundet kvinde. 

 

 

Vázquez Montalbán, Manuel:  

Det tatoverede lig  
Klim, 2009. - 194 sider 

Privatdetektiven Pepe Carvalho sættes til at opklare mor-

det på en ung mand men en iøjnefaldende rygtatovering, 

der findes død i vandkanten. Snart er den mad- og kvin-

deglade detektiv på jagt efter svaret i mange samfunds-

lag i den spanske storby Barcelona. 
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Arnaldur Indriðason: Vinterbyen  
Rosinante, 2009. - 332 sider   

Krimiserien med: Erlendur Sveinsson ; 5  

Krimi fra Reykjavik, hvor mordet på en lille indvandrer-

dreng afslører mobning og fremmedfjendskhed i saga-

landet. 

 

 

 

Camilleri, Andrea: Vandets form  
Fremad, 2001. - 157 sider   

Krimiserien med: Salvo Montalbano ; 1  

Kriminalroman fra Sicilien september 1993. Operation 

Rene Hænder har ryddet op i meget, men da politikeren, 

ingeniør Luparello bliver fundet død, møder kommissær 

Montalbano mange tegn på fortsat eksisterende korrupti-

on. 

 

 

Dahl, Arne: Hviskeleg  
Modtryk, 2011. - 478 sider   

Krimiserien med: Opcop ; 1  

Paul Hjelm er chef for Opcop, en ny operativ enhed un-

der Europol. Gruppens første sag begynder i Sverige og 

viser sig at være vidtforgrenet uden respekt for lande-

grænser eller menneskeliv. 

 

 
 

Holm, Gretelise: Nedtælling til mord  
Aschehoug, 2007. - 293 sider. -  

Krimiserien med: Karin Sommer ; 4  

Krimi med journalisten Karin Sommer, der havner i en 

højspændt krisesituation med attentat på integrationsmi-

nisteren og tvivlsomme økonomiske forbindelser til Øst-

europa. 

 Izzo, Jean-Claude: Total Kheops 
Labyrint, 2009. - 406 sider  Krimiserien med: Fabio 

Montale ; 1 Originaltitel: Total Kheops (fransk) Krimi fra 

Marseille, hvor den ærlige strisser Fabio Montales søger 

sandheden om nedskydningen af to af hans barndoms 

bøllevenner. 

 

 
 

Klönne, Gisa: Nat uden skygger  
Modtryk, 2010. - 346 sider   

Krimiserien med: Judith Krieger ; 3  

Krimi med omdrejningspunkt i Köln. Den kvindelige kri-

minalkommissær Judith Krieger har en mand som assi-

stent, da en speget sag om en mulig sammenhæng mel-

lem et mord, en brand, prostitution og vold mod kvinder 

skal udredes 

 

 

Persson, Leif G. W.: En anden tid, et andet liv 
Modtryk, 2004. - 419 sider.  

En kontorchef myrdes i sin lejlighed i Stockholm. Opkla-

ringen mislykkes, og sagen henlægges, men 10 år efter, 

da Lars Martin Johansson er blevet operativ chef for Sä-

po, bliver sagen genoptaget, med fatale følger. 

 
 

 
 

Rönkä, Matti: Grænsegængeren  
Turbine, 2011. - 227 sider 

Viktor Kärppä er kareler, ex-soldat og forretningsmand 

med lyssky forbindelser. Da en kontakt i den russiske 

mafia beder ham efterspore en forsvundnen kvinde, Sirje, 

bliver hans liv vendt op og ned. Der sker flere mord, Vik-

tor forelsker sig, og hans mors sygdom giver anledning 

til tilbageblik på barndommen. 
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