
  

Snill krim 

Prøv disse herlig  
spennende bøkene! 

Elizabeth er borte 
Emma Healey 

Maud har blitt glemsom. Hun 
kjøper ferskener selv om hun 
har skapet fullt, brygger seg 
te uten å drikke den og har 
noen ganger problemer med 
å kjenne igjen sin egen 
datter. Men én ting er hun 
helt sikker på: at venninnen 
Elizabeth er savnet. Maud 
har en lapp i lommeboken 

der det står sort på hvitt, og hun er fast bestemt 
på å finne ut hva som skjedde med venninnen. 
Og hvilken sammenheng har egentlig Elizabeth 
med den uoppklarte forsvinningen av Mauds 
søster Sukey? (Forlagets omtale) 

I de beste sirkler 
Lene Lauritsen Kjølner   

Dette er femte bok i 
etterforskerserien om Olivia 
Henriksen. Denne gang får 
Henriksen i oppdrag å 
etterforske noen mystiske 
sirkler i kornåkeren hos Erling 
og Vigdis Svingen på øya 
Ankerholmen. Henriksen 
oppdager imidlertid mer å 
etterforske på en av sine 
nattlige spanertokter, da en 

død mann materialiserer seg i en av kornsirklene. 
Mannen hadde nok av fiender i det velskodde 
lokalsamfunnet, og Henriksen må derfor grave i 
miljøer som spenner fra miljøvernere til UFO-
menigheter, og fra fallskjermhoppere til 
lokalpolitikere, for å finne svaret på den doble 
gåten i åkeren. (Forlagets omtale) 

Mysteriet på Asthall 
Jessica Fellowes 

Klassisk krimserie med smak 
av Agatha Christie, Downton 
Abbey og mellomkrigstidens 
glamour. Serien MITFORD-
MORDENE er basert på 
virkelige, uløste forbrytelser, 
og på livene til de glamorøse 
Mitford-søstrene. Det er 
planlagt seks bøker i serien, 
og Mysteriet på Asthall er 
den første. (Fra forlagets 

omtale) 

Finn flere lesetips: 

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

eller  
sølvberget.no/lesetips  

Jordfast  
Graham Norton 

Det meste sover i den 
bortgjemte lille landsbyen 
Duneen, men når benrester 
av et mennesker blir funnet 
på en bondegård, får 
lensmann PJ Collins sin 
første kriminalsak. Den akk 
så overvektige og 
saktegående politimannen, 
må løfte på teppet over 

beboernes mange hemmeligheter. Dette får 
langt konsekvenser langt utover det å fange en 
drapsmann.  (Fra forlagets omtale) 

Hvite løgner  
Jacqueline Winspear 

Maisie Dobbs er en ung, 
modig psykolog og 
privatetterforsker i 1930-
tallets London. Hun løser 
sine oppdrag med klokskap 
og medmenneskelig varme. 
Denne gangen får hun i 
oppdrag å lete etter en ung 
flyger som forsvant i 

Frankrike under første verdenskrig. Den unge 
flygerens foreldre har aldri forsonet seg med at 
han er død, og nå vil de vite hva som egentlig 
skjedde med ham. (Fra forlagets omtale) 



 

 

 

Liljekonvall er hvit 
som snø 
Maria Lang 

Det er vår i luften og Puck, Einar 
og Christer Wijk er invitert til et 
bryllup i Skoga. Dagen før 
bryllupet drar den kommende 
bruden til en blomsterbutikk for 
å inspisere bryllupsbuketten sin 
med liljekonvaller, og forsvinner 
sporløst. Når hun omsider 

dukker opp igjen er hun død, og i hånden har hun 
en bukett liljekonvaller ...  Maria Lang er 
pseudonym for Dagmar Lange (1914-1991), som 
var Sveriges første krimdronning.  

Damenes 
Detektivbyrå 
Alexander McCall Smith 

McCall Smith har skrevet en hel 
serie om Precious Ramotswes 
detektivbyrå i en liten by i 
Botswana.  Bedrageri, 
uttroskap og andre 
hemmeligheter utgjør 
brorparten av hennes oppdrag.  
Disse løser hun ved hjelp av sin 
klokskap og skarpe intuisjon—

og en dyktig sekretær.  Serien  kjennetegnes av 
varme og humor mer enn ulidelig spenning.  
Gåtene kan likevel ha svært uventede løsninger.  

Når gjøken galer 
Robert Gailbraith (J.K. Rawlings) 

Cormoran Strike er krigsveteran,  
privatetterforsker og dessuten 
uekte sønn av Englands mest 
berømte rockestjerne.  Sammen 
med sin sekretær etterforsker han 
krimgåter i etterkrigstidens 
London.  Harry Potters «mor» har 
levert ytterligere to bøker om 
denne duoen:  Silkeormen og 
Ondsakpens kall.  Det er tre herlige, 

gammeldagse detektivfortellinger.  Veldig engelske, 
veldig lett å like. 

Løgnens labyrint 
Julianna Deering 

Drew Farthering er en vellykket 
mann - han er rik, kjekk og har en 
upåklagelig smak. Han har en 
velutviklet appetitt for 
kriminalromaner, og synes livet 
hadde vært kjedelig uten 
mysterier. Men at han skulle finne 
en død mann i sin egen hage 
hadde han ikke forventet. I 
Løgnens labyrint blir leseren med 
inn i 1930-tallets britiske 

sosietetskretser, en verden preget av lysekroner, 
løgner og stivpressede bukser. Dette er første bok i 

De fire løgnerne 
Ruth Ware 

 
I De fire løgnerne møtes fire 
gamle venninner  som i 
skoletiden moret seg med å 
fortelle løgnhistorier til 
skolekameratene. Men mot 
hverandre skulle de alltid være 
100 % ærlige. Nå, mange år 
senere dukker det opp noe  
som avslører at en av dem 
likevel har løyet.  Hvem? Ruth 

Ware er en ny og frisk fortellerstemme innen 
krimsjangeren.  I hennes bøker finnes elementer 
av «det lukkede rom»-mysterier, skumle og 
overraskende vendepunkter og det dukker opp 
hemmeligheter fra fortiden.  

Det innerste rommet 
Jørn Lier Horst 

Arbeiderpartiveteran og 
stortingspolitiker Bernhard 
Clausen blir funnet død, og på 
hytta hans i Stavern blir det 
funnet noen som kan sette 
nasjonale interesser i fare. 
Wisting får ansvaret for å sette 
sammen og lede en hemmelig 
etterforskingsgruppe. Han 
rekrutterer datteren Line som 
har tatt sluttpakke i VG. Det 

viser seg at hemmelighetene ikke dreier seg om 
politikk, men om kriminalitet.   

Tjenestepiken som 
forsvant 
Tarquin Hall 

 
De fleste sakene til Vish Puri, 
administrerende direktør ved 
Ytterst Privat Etterforskning 
Ltd., går på å sjekke 
bakgrunnen til potensielle 
ektefeller. Når en advokat blir 
anklaget for å ha drept 
familiens tjenestepike, må Puri 

sette inn alle sine ressurser i etterforskningen. 
Dette er den første boka om privatdetektiven Vish 
Puri.  

De ensomme 
Håkan Nesser 

Håkan Nessers fem bøker om 
etterforsker Gunnar Barbarotti er i 
en særklasse når det gjelder krim.  
Forfatteren er en sann og ekte 
fagmann.  Han skildrer samfunn, 
politikk, personer og skjebner med 
en mesterlig penn. Det er svensk 
litterær kunst iflettet en krimgåte 
og en fryd å lese.  Skal du bare lese 
en av bøkene anbefales De 
ensomme. Om denne sier forlaget:  

Gunnar Barbarotti stilles overfor en ny form for alvor.  
Han tvinges til å revurdere mange ting i tilværelsen—
ikke minst den gamle ovenskomsten med Vårherre. 

Pastor Viveka og 
giftmordene 
Annette Haaland 

Viveka er en frikirkepastor som 
begynner å bli lei av å ofre seg 
for andre. Hun har fire barn og 
en distré mann, og så ofte hun 
kan stikker hun av til sin 
hemmelige kolonihytte. Viveka 
har også begynt å bruke T-
skjorter med påtrykte tekster 
under prestekjolen. Der står 

det blant annet: ”Slutt å mase” og ”Legaliser 
dødshjelp”. Når en av kvinnene i kirkekaffe-
komiteen blir funnet død, brer uroen seg i 
nabolaget.  


