
 

Liker du 
krim som 

overrasker?  

Da bør du sjekke 
ut disse bøkene!  

Enken 
Fiona Barton 

 
Jean Taylor er enken etter  Glen 
Taylor.  Han ble anklaget, men aldri 
dømt for, kidnapping og drap av en 
to år gammel pike. Da Glen blir  
påkjørt av en buss og dør, blir enken 

nedringt av journalister. De vil høre historien til 
det eneste sannhetsvitnet. Etterforskeren håper 
også på en endelig oppklaring av saken. Vi blir 
kjent med Jean og hennes sjelekvaler, og det 
hun har vært gjennom disse årene. Hvilken  
historie skal hun tilslutt fortelle nå som hun er 
fri? En historie som gjør inntrykk. 

 
 

 

De som fortjener det 
Peter Swanson 

 
Ted skal ta nattflyet fra London til 
Boston. Mens han venter på flyet tar 
han seg en tur i baren og der treffer 
han Lily. Hun skal på samme flyet 

som han. De begynner å snakke og samtalen 
utvikler seg raskt fra uskyld flørt til dødelig    
alvor. Ted mistenker at kona Miranda er utro. I 
en halvhjertet spøk sier Ted at kunne tenke seg 
å drepe henne, og uventet svarer Lily at hun kan 
hjelpe ham. Vell hjemme møtes Ted og Lily igjen 
og begynner å legge slu planer for mordet på 
Miranda. Det skjer mange uforutsette 
hendelser, men Lily holder hodet kaldt. Kan hun 
ha gjort det før? Kan de klare å komme fra det 
uten å bli mistenkt? En interessant vri å få være 
med på planleggingen av forbrytelsen. 

Hviskeren 

Karin Fossum 

Ragna Riegel er et menneske som 
sjelden blir sett. En unnselig kvinne 
som verken provoserer eller 
begeistrer, i tillegg har hun mistet 
stemmen sin etter en legetabbe. 

Livet er preget av rutiner og trygghetstrang helt 
til Ragna finner et kort i postkassen sin der det 
står «du skal dø» 

Boka er formet som en samtale mellom 
etterforsker Konrad Sejer og Ragna Riegel og litt   
etter litt blir leseren vist inn i en ukjent verden. 
Fossum viser her hvor god hun kan være når 
hun tar i bruk all sin skrivekunst og sin 
psykologiske innsikt. 

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

eller  



 

 

Elizabeth er borte 
Emma Healey 

 
Dette er en uvanlig krimbok der  
hovedpersonen Maud har             
begynnende demens. Hun  glemmer 
stadig å drikke teen hun gjør i stand. 

Men hun er sikker på at det er noe galt når hun 
ikke får kontakt med venninnen Elizabeth. Det 
vil hun finne ut av. Samtidig vender tankene på 
søsterens uoppklarte forsvinning etter krigen 
stadig tilbake. I Mauds kaotiske sinn glir disse 
hendelsene over i hverandre, mens Maud    
strever seg gjennom dagliglivets små og store 
gjøremål. Hva er sannhet og hva finnes kun i 
Mauds forvirrede sinn?  Virkelig en annerledes 
krimhelt! 

Flokkdyr 
Tana French 

 
The Secret Place er et nettsted der 
tenåringsjenter på en internatskole i 
Dublin kan legge ut rykter og sladder 
anonymt. En dag legger noen ut et 
fotografi av en ung gutt som har blitt 

drept, Chris Harper, med teksten: Jeg vet hvem 
som drepte ham. Holly Mackey går til politiet, og 
Stephen Moran setter i gang å etterforske. Han 
finner snart ut at tenåringsjenter kan være langt 
mer mystiske og farlige enn han har kunnet   
forestille seg. Forfatteren vant den prestisjefylte 
britiske krim-prisen Gold Dagger for                     
debutromanen "Blacklands". 

Naboparet 
Shari Lapena 

Barnevakten avlyser i siste liten.   
Anne og Marco lar sin seks måneder 
gamle datter, Cora, ligge hjemme og 
sove mens de går til naboene i huset 

ved siden av for å spise middag. De har 
babycallen på, og går hver halvtime hjem for å 
se til henne. Men da middagen er over og de 
kommer hjem, er døra på gløtt, og Cora er    
borte. Hva har skjedd? Sannheten avdekkes 
gradvis mens personene boka i blir mer og mer 
usikker på hva de vet om hverandre og 
hverandres fortid. Uhyggen kryper inn. 

Roser er døde 
S. J. Bolton 
 
Hamish Wolfe er tiltalt og dømt for 
mordet på tre unge, overvektige 
kvinner. Han har hele tiden hevdet 
sin uskyld og tar kontakt med den 
mediesky og uhyre dyktige 

advokaten Maggie Rose. Maggie er svært       
negativ i starten men lar seg litt etter litt lokke 
og sjarmere av den ytterst karismatiske 
morderen. Eller er han nå det? Velskrevet og 
uhyggelig bra plot laget av denne forfatteren 
som har  funnet en ny tilhenger. 

Innsirkling 
Carl Frode Tiller 

 
Daniel har mistet hukommelsen og 
ligger på sykehuset. Han tykker inn 
en annonse der han ber alle som 
kjenner ham om å skrive brev til 

ham med sine minner om og tanker rundt ham. 
Slik får leseren oppleve Daniels mangfoldige 
identitet ; alt etter hvem det er som beskriver 
ham. Dette er genialt gjort, vakkert og rørende 
og virkelig med de store spørsmålene; Hvem er 
jeg? Hva er jeg? 

Sannheten og andre løgner 

Sascha Arango 

 
Henry Hayden er en berømt og 
bestselgende forfatter og kjærlig 
ektemann. I hvert fall 
tilsynelatende. Egentlig skriver han 
ikke sine egne bøker, og når 

elskerinnen, som også er hans redaktør, blir 
gravid, truer hele hans  omhyggelige regisserte 
tilværelse med å rakne. For å redde seg 
forsøker han å kvitte seg med elskerinnen, men 
begår en fatal feil. Plutselig er han i politiets 
interesse, og fortiden er i ferd med å innhente 
ham. Men Henry vet hvordan han kan 
unnslippe følgene av det han foretar seg, og 
snart er katten og musen jakten i gang mellom 
han og politiet. Kan han lage seg ny  variant av 
sannheten igjen som kan redde ham ut av 
denne knipen også? Fascinerende og 
spennende fortalt. Hva er sannhet? 


