
  

Liker du 
advokatkrim

? 

Da bør du sjekke ut 
disse bøkene 

Lotus Blues  
Kristina Ohlsson 

Var Sara Texas seriemorder? 
Hun tilsto mordene og i 
fengselet tok hun sitt eget liv. 
Hennes bror er overbevist 
om at hun er uskyldig og 
mener at dårlig politiarbeid 
er grunnen til at Sara ble 
dømt. Han opp søker 
advokat Martin Benner for å 
prøve å få henne renvaska 

og  Benner blir umiddelbart tent på saken. I 
jakten på sannheten følger vi ham gjennom farer 
og actionfylte situasjoner.  

Gatens advokat 
John Grisham 

Michael Broch er en 
suksessfull  advokat som har 
alt; penger, makt, flott jobb og 
flott kvinne. Men en dag 
forandres alt for Michael da 
en uteligger ved navn Mister 
tar Michael og fem andre 
advokater som gisler et av 
firmaets luksuriøse møterom. 
Michael snur ryggen til 

penger, posisjon og en gyllen framtid. Nå er han 
gatens advokat og hans tidligere kollegaer blir 
hans verste fiender. Grisham er en forfatter som 
pøser ut bøker, men velg denne hvis du vil lese en 
av ham; dette er en Kirkens Bymisjons-historie. I 
den mer tradisjonelle krimsjangeren finner vi 
Pelikanrapporten og  Firmaets mann. Mios Blues 

Kristina Ohlsson 

Sara Texas’ sønn Mio 
forsvant fra barnehagen den 
dagen hun tok sitt eget liv. 
Motvillig går Martin Benner 
inn i jakten må de som står 
bak forsvinningen, og dette 
blir en like spennende 
fortelling som Lotus Blues. 
Også denne boka må få 
merkelapper som mørk, 

knapp og hardkokt.  Martin Benner trer fram 
med sterke og svake sider som en troverdig 
skikkelse. 

Finn flere lesetips: 

Utarbeidet av Sølvberget for bibliotekene i  
Rogaland. Få flere lesetips på ditt bibliotek 

eller sølvberget.no/lesetips 

Det tredje tegnet  
Yrsa Sirgurdardottir 

Hvem drepte Harald, den 
søkkrike, tyske historie-
studenten ved  universitetet 
i Reykjavik? Ikke han som ble 
siktet og drømt for det, i alle 
fall, det er både familien og 
advokat Thora G. overbevist 
om. Sammen med en tysk 
representant for Haralds 
familie begynner hun å 

grave i saken. De avdekker mørke sider ved det 
islandske samfunnet både i nåtid og på 1600-
tallet. Hekseforfølgelser, straffemetoder og 
okkultisme veves inn i fortellingen . 

Advokatene 
Vibecke Groth 

Sommer i Oslo. En kjent 
advokat blir drept og ikke 
lenge etter blir også to 
personer med tilknytning til 
ham også tatt av dage. Vera 
Cappelen blir satt til å 
forsvare Tommy Olsen som 
er siktet for drapet på 
advokaten. Vi følger henne 

etterforskningen og får vi innsikt i 
advokatmiljøet og etterforskningsmetoder og 
framfor alt blir vi tilskuere til en spennede 
rettsak.  



 

 

 

En helt vanlig familie 
Mattias Edvardsson 

Hvor godt kjenner du egentlig 
dine barn? Hvor langt er du 
villig til å gå for å beskytte 
familien din? En helt vanlig 
familie er en psykologisk 
spenningsroman om tre 
mennesker som tror de 
kjenner hverandre, men som 
lever i ulike verdener. Og den 

fine linjen mellom rett og galt, løgn og sannhet.  

Utover enhver rimelig 
tvil 
Malin Persson Giolito 

For tretten år siden ble en 
femtenårig jente myrdet på 
bestialsk vis. Legen Stig Ahlin 
ble dømt til livsvarig fengsel for 
mordet. Men advokat Sophia 
Weber har oppdaget feil i 
etterforskningen av Ahlin og 
bestemmer seg for å hjelpe 

den dømte mannen. Jo mer hun finner ut, jo 
vanskeligere blir arbeidet hennes.  

Bevisets stilling 

Chris Tvedt 

En buss må bråstanse for en ung gutt 
som står midt i veien. Han bærer noe 
tett inntil seg. Det er brorens 
avkuttede hode. Magnus oppholder 
seg på sikkerhetsavdelingen på et 
psykiatrisk sykehus etter det 
bestialske drapet på broren. Da han 
rømmer fra avdelingen, går alarmen. 
Før politiet rekker frem, er hele 
familien myrdet. Men når Mikael 

Brenne  og den nye advokaten Carla begynner å grave i 
saken, kommer det opp en del spørsmål de ønsker svar 
på. Men jo mer de spør, desto færre svar får de. Saken 
som skulle være enkel, utvikler seg til et mareritt.   

Hvit engel, svart natt                          
Jan Mehlum 

På en mørk og øde veistrekning 
blir tønsbergadvokaten Svend 
Foyn utsatt for alle sjåførers 
mareritt. En jentunge i bare 
nattkjolen styrter ut i veien og 
havner på Jaguarens panser. En 
blodig nattkjole, regn og stillhet. 
Jenta overlever, men snakker 
ikke. Ingen vet hvem hun er eller 
hvordan hun havnet ved riksvei 
35 en regnvåt natt. Mysteriet 

bringer Foyn ut på en dramatisk reise, fra indre 
Vestfold til Europas yttergrenser.   

Straff                               
Ferdinand Von Schirach 

Denne novellesamlingen byr 
på tolv møter med 
mennesker i 
skjebneøyeblikk. En mann 
tar livet av naboen sin, for å 
få hans kone for seg selv. En 
barneflokk kaster stein på en 
blind mann. En advokat tar 
motvillig på seg oppgaven å 
forsvare en 

menneskehandler i retten. Novellene undersøker 
begreper som straff og forbrytelse, uten å heve 
moralske pekefingre.   

Advokaten 
John Grisham 

Sebastian Rudd tar sakene 
ingen andre ønsker å ta; den 
narkotikapåvirkede 
punkeren som er anklaget 
for å ha drept to småjenter, 
en gangsterboss som sitter 
på dødscella, en som skjøt 
mot et SWAT-team. Rudd 
mener at hver person som er 
anklaget for en forbrytelse 
har rett til en rettferdig 

rettergang.  

Størst av alt 
Malin Persson Giolito 

Djursholms allmenne gymnas 
er et av få steder hvor de 
rikeste rike og de som er 
plassert nederst på rangstigen 
møtes. Det skal vise seg å bli 
katastrofalt. Nå stilles atten år 
gamle Maja for retten, og det 
er hevet over enhver tvil at 
hun skjøt og drepte både 
kjæresten og bestevenninnen 

sin. I tillegg finnes det et siste offer som ble hardt 
skadd. Hva har han å si om det Maja gjorde? «Størst 
av alt» er et portrett av dagens Sverige, en skildring 
av det å være ung og av forholdet mellom foreldre 
og barn.  

Til Jacobs forsvar 
William Landay 

Når en tenåringsgutt blir funnet 
knivdrept utenfor den lokale 
skolen, sender det sjokkbølger 
gjennom de små forstedene rundt 
Boston. Assisterende statsadvokat 
Andy Barber er vant til å håndtere 
drap og dets ettervirkninger, men 
denne gangen er den drepte elev 
ved samme skole som sønnen, og 
også han ser frem til en snarlig 
pågripelse så foreldre kan føle seg 

trygge igjen. Men bevis knytter sønnen Jakob opp mot 
drapet, og Andy står plutselig overfor en helt annen 
situasjon.  

Skandalen 
Sarah Vaughan 

 Sophie Whitehouse har et 
flott hus, to nydelige barn og 
en kjekk suksessfull 
ektemann. Men andre ord; 
det perfekte livet. Men alt 
endrer seg den natten James 
kommer hjem og innrømmer 
et sidesprang. På et blunk blir 
Sophies verden snudd opp 
ned. James' innrømmelse 

viser seg å kun være toppen av isfjellet. En stor 
skandale er på trappene. Ektemannen blir 
anklaget for en fryktelig hendelse og hele familien 
kommer i medias søkelys når saken kommer for 
retten.  

https://solvberget.bib.no/cgi-bin/m2-int?mode=vt&pubsok_txt_0=Edvardsson,%20Mattias&pubsok_kval_0=/FO&frapost=1

