
  

Liker du 
psykologisk 

krim? 

Da bør du sjekke 
ut disse bøkene!  

Purpurelvene 

Jean Christophe Grangé 

 

Fra de tomme øyehulene til liket  
renner en tåre. En tåre som kan  
fortelle inspektør Nièmans hvor  
denne unge mannen ble torturert til 

døde. Men tåren sier ingenting om hvem som 
holdt kniven som risset sitt makabre mønster av 
gru og smerte på den senete kroppen. 
Inspektør Nièman kommer til den franske 
alpelandsbyen Guernon for å etterforske 
mordet. Ikke langt unna har Karim Abdouf fått i 
oppdrag å finne de skyldige i to innbrudd. Og 
når hans og Nièmans spor krysser hverandre 
oppdager de at de nøster i hver sin ende av det 
samme snøret. Det gjelder bare å kvitte seg 
med alle løse tråder, så er sannheten åpenbar.  

Hypnotisøren 

Lars Kepler 

 
 

Med kort tids mellomrom blir en far, 
hans kone og datter funnet brutalt 
myrdet på to ulike åsteder. Sønnen 
er så vidt i live. Noen har åpenbart 

ønsket å utslette hele familien. Da politimannen 
Jonna Linna innser at det finnes enda et 
gjenlevende familiemedlem, en søster, forstår 
han viktigheten av å finne henne før morderen 
gjør det. For å kunne avhøre sønnen tar Joona 
Linna kontakt med legen Erik Maria Bark. Han 
over 

tales til å hypnotisere gutten. Dermed bryter 
Bark et gammelt løfte om aldri mer å praktisere 
hypnose, og en skremmende kjede av hen-

delser settes i gang. Hypnotisøren er første bok 
i serien om Joona Linna, og den har gjort stor 
suksess i Sverige. Boken er solgt til 30 land, og 
den er filmatisert. 

Maestro 

Geir Tangen 

Et høsttungt Haugesund våkner til 
drapet på en kvinne som er kastet 
ut fra høyblokkene i byen. Et varslet 
drap. Journalist Viljar Ravn Gud-

mundsson i Haugesunds Avis 
mottok dagen før en epost han ikke tok alvorlig. 
Når en ny epost kommer inn, står Gudmunds-

son med begge beina plantet i det som fortoner 
seg som en krimfarse fra en dårlig TV-serie. 
Politi-etterforsker Lotte Skeisvoll får i oppgave å 
stanse drapsmannen før han opp-fyller sine 
egne profetier, og hun har dårlig tid. Hvert 
sekund som går er et tapt sekund i kampen for 
å redde et menneskeliv.  
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Gravmerket 

Val McDermid 

 

Sommerregnet i en liten landsby 
midt i England avdekker et lik med 
underlige tatoveringer. Spekula-

sjonene om hvordan liket er havnet 
akkurat der er fantasifulle. 

Halvglemte historier om mytteriet på Bounty, og 
førstestyrmann Fletcher Christians skjebne, får 
nytt liv. Kom Christian tilbake til England?  
Iscenesatte han sin egen død og kom hjem i all 
hemmelighet? Jane Gresham er villig til å ofre 
universitetsstillingen sin for å finne sannheten. 
Hun er ekspert på Wordsworth, dikteren som 
var barndomsvenn av Christian.  

Hannibal ondskapen våkner 

Thomas Harris 

 

Han er en av litteraturens aller  
nifseste karakterer. Endelig avsløres 
roten til hans ondskap. Som liten blir 
Hannibal Lecter funnet ved en av 
østfrontens grusomme slagmarker, 

stum og med en lenke rundt halsen. Han er 
tilsynelatende alene, men bærer med seg en 
grusom ballast. Han havner på et sovjetisk 
barnehjem, men spores opp av sin onkel som 
tar ham med seg hjem til Frankrike. Her lever 
han et trygt og godt liv med onkelen og hans 
eksotiske kone, Lady Murasaki som får Hannibal 
til å blomstre intellektuelt. Samtidig hjemsøkes 
han stadig oftere av sine indre demoner, og 
snart opp-dager han en kapasitet utover den  
intellektuelle; han er dødens vidunderbarn! 

Parfymen 

Patrick Süskind 

 

Jean-Baptiste Grenouille blir født en 
het og stinkende julidag i 1738 i  
morens fiskebod i Paris. Den lille  
gutten blir offer for bisarre opplev-

elser og settes bort for å vokse opp 
under ekstremt harde kår. Tidlig skiller han seg 
ut og vekker mistro - han har ingen lukt! Til 
gjengjeld har han en fantastisk velutviklet 
luktesans. Hele livet orienterer han seg 
utelukkende etter nesa og blir verdens mest 
geniale parfymemaker. Romanen er en krønike 
der det groteske dominerer. Samtidig er den en 
satire over opplysningstiden og en 
personskildring om en kunstnerisk besettelse.  
 

Romanen er filmatisert.  

Kråkejenta 

Jerker Eriksson, Håkan Sundquist  
 

Politietterforsker Jeanette Kihlberg 
jobber med en sak om gutter som 
blir funnet drept, mens psykologen 
Sofia Zetterlund behandler en  
barnesoldat fra Sierra Leone og en 

kvinne, Victoria Bergman, som har store skader 
etter en barndom preget av vold og krenkelser. 
Da barnesoldaten blir funnet drept, viser det 
seg at flere tråder i politietterforskningen kan 
spores tilbake til en av Sofias klienter. Dette er 
første bok i trilogien Victoria Bergmans svakhet.  

Jeg vet hvem du er 

Yrsa Sigurdardóttir 

 

Tre unge mennesker pusser opp et 
hus i det gamle fiskeværet Hesteyri i 
Jökulsfjörður på nordvestkysten av 
Island. Vinteren er i anmarsj og de 
begynner å ane at de ikke er alene i 

det forlatte været. Samtidig blir en ung lege  
Ísafjörður dratt inn i etterforskningen av et 
selvmord. Avdøde er en eldre kvinne som ser ut 
til å ha vært besatt av legens sønn, som ble 
borte tre år tidligere – og fremdeles er 
forsvunnet.  

Før jeg sovner 

S.J. Watson 

 

Hver morgen våkner Christine, en 
kvinne i 40-årene, ved siden av en 
fremmed som sier han er mannen 
hennes. Christine ble funnet naken 

og forslått på motorveien, uten å vite hva som 
hadde skjedd. Etter flere år med terapi har  
hukommelsen ikke kommet tilbake, men  
hennes nye terapeut velger en ny strategi: Han 
får henne til å begynne å ta notater og skrive 
ned de fragmenter hun husker. Selv om hun 
hver natt glemmer hvem hun er, kan hun ved 
hjelp av notatboken litt etter litt føye nye  
brikker til puslespillet. Det blir en skremmende 
avdekking av fortiden, for hvem kan hun  
egentlig stole på?  
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