Ekstra - Læs

Ditte Birkemoses novelle:

Sandhedens sendebud

Program lørdag den 10. april
Scene 1
Snedkeriet
10.00
Velkomst ved Kulturminister Carina Christensen
10.20
Henning Mortensen i samtale med Susanne Bjertrup om Det blanke vand
10.45
Tue Holm Christensen i samtale med Walther Knudsen om Nedtur med kvindelig udgang
11.10
Susanne Staun fortæller om Før jeg dør
11.35
Morten Hesseldahl i samtale med Nanna Rørdam
Knudsen om Natten er lige begyndt
12.00
Lene Rikke Bresson i samtale med Gretelise Holm
om Set fra himlen
12.25
Steen Langstrup i samtale med Jette Holst om Plantagen
12.50
Jens Høvsgaard i samtale med Liselotte Wiemer om
Den syvende dag

14.50
Martin Jensen i samtale med Jannik Lunn om Kongens hunde
15.15
Jan Larson i samtale med Stig Petersen om Terror i
tropenatten
15.40
Ole Clifford i samtale med Nanna Rørdam Knudsen
om Troldmanden fra Waterloo
16.05
Ken Jacobsen i samtale med Susanne Staun om
Klart syn
16.30
Lene Kaaberbøl og Agnete Friis i samtale med
Niels Lillelund om Et stille umærkeligt drab

Fængselscelle
Kl. 12, 14 og 16
Thomas Ågård Skovmand:
Thomas Aagaard Skovmand læser op af sin roman,
Skyerne over Vesterbro, hvor hovedpersonen flere
gange er fanget på klaustrofobiske steder

13.15
Martin Blom Hansen i samtale med Steffen Larsen
om Guitarsamleren
13.40
Ditte Birkemose i samtale med Jannik Lunn om
U-233
14.00
Jussi Adler-Olsen i samtale med Lida Wengel om
Flaskepost fra P
14.25
Elsebeth Egholm i samtale med Mette Strømfeldt
om Vold og magt
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Scene 2 og DR - Scenen
Gymnastiksalen

Scene 3
Trykkeriet

10.30-11.30
DR Krimiklubben møder Elsebeth Egholm

10.15
Anton Koch-Nielsen fortæller om årets danske krimier

11.30
Jan Costin Wagner i samtale med Niels Lillelund om
Ismåne. Samtalen foregår på engelsk
12.30
Mari Jungstedt i samtale med Henrik Palle om Den
døende dandy. Samtalen foregår på dansk/svensk
13.00 – 14.00
DR Krimiklubben møder Peter Robinson
14.00
Monica Kristensen i samtale med Susanne Bjertrup
om Hollændergraven
14.30
Anne Holt i samtale med Henrik Palle om Pengemanden. Samtalen foregår på dansk/norsk
15.00
DR - Den Gyldne Kødøkse - danskerne yndlingskrimi
2000 - 2010
Introduktion ved Morten Hesseldahl, direktør DR Kultur
15.30
DR – Scenen. Livetransmission. Jo Nesbø interviewes om Panserhjerte.

11.00
Jógvan Isaksen i samtale med Jesper Stein Larsen
om Korsmesse
11.25
Jens Jørgensen i samtale med Steen Piper om
Dagsorden mord
11.50
Peter Robinson i samtale med Bo Tao Michaëlis om
Djævelens ven
12.15
Frank Egholm Andersen i samtale med Nanna Rørdam Knudsen om Den danske krimi
13.00
Pris og diplomoverrækkelse. Det danske Kriminalakademi uddeler Palle Rosenkrantz Prisen og Harald
Mogensen Prisen og flere diplomer
14.00
Carl Lomholt - forhenværende fængselspræst - fortæller Om fangenskab og befrielse
14.45
Hans Laurens fortæller historien Sorte Tangenter

16.00 -16.30
Ingrid Hedström i samtale med Gretelise Holm om
Pigerne i Villette. Samtalen foregår på dansk/svensk

15.45
Arne Dahl i samtale med Jesper Stein Larsen om Elleve og ”den lille spøgelseshistorie Ghost House 2.0”

16.30-17.00
DR – Scenen. Livetransmission. Mark Billingham
interviewes om I Mørket

16.15
Skurkologi. Henrik Palle og Bo Tao Michaëlis forelæser over: ”Serialdræberens fænomenologi i poststruktruralistisk fiktionsanalyse”

Efter hvert interview er der
mulighed for at møde forfatteren
/ få signeret bøger i Boghandlerstanden eller i forlagsstandene i
Snedkeriet
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Program søndag den 11. april
Scene 1
Snedkeriet
10.10
Arne Dahl fortæller om Elleve
10.35
Carin Gerhardsen i samtale med Lida Wengel om
Dukkebarn. Samtalen foregår på dansk/svensk
11.00
Ole Frøslev i samtale med Anton Koch-Nielsen om
Gangsterpigen
11.25
Lotte Petri i samtale med Henrik Palle om Den 5.
plage
11.50
Anna Grue i samtale med Lida Wengel om Kunsten
at dø
12.15
Steen Harvig i samtale med Bo Tao Michaëlis om
Besat
12.40
Gretelise Holm i samtale med Jannik Lunn om Forhærdede tidselgemytter
13.05
Annika von Holdt i samtale med Jette Holst om Sov
som de døde

13.30
Julie Hastrup i samtale med Jannik Lunn om En torn
i øjet
13.55
Morten Leth Jacobsen i samtale med Marie Louise
Toksvig om Mindset
14.20
Lotte og Søren Hammer i samtale med Bo Tao Michaëlis om Svinehunde
14.45
Anders Olesen i samtale med Henrik Palle om Placebo
15.10
Frank Esmann i samtale med Susanne Bjertrup om
Dragens ånde
15.35
Inger Wolf i samtale med Nanna Rørdam Knudsen
om Sangfuglen

Fængselscelle

Kl. 11,13 og 15 Thomas Ågård Skovmand
Thomas Aagaard Skovmand læser op af sin roman, Skyerne over Vesterbro, hvor hovedpersonen flere gange er fanget på klaustrofobiske steder.
Signering kl. 14.00 i boghandlerstanden

Krimikomikalsk Walkabout
Mød Komediehusets skuespillere, der under Krimimessen
huserer på fængslet.
Fra de gamle uhyggelige fængselceller, en busk eller køen
til toilettet dukker mærkværdige figurer op - alle med rod i
krimiens verden.
Mød bl.a. de to sammenlænkede fanger, der er blevet glemt
på fængslet, og som i årevis har prøvet at komme ud.
4

Scene 2 og DR - Scenen
Gymnastiksalen

Scene 3
Trykkeriet

10.00 – 11.00
DR Krimiklubben møder Jussi Adler-Olsen

10.15
Mikkel Birkegaard i samtale med Jette Holst om
Over mit lig

11.00
Richard Montanari i samtale med Niels Lillelund om
Skuespilleren. Samtalen foregår på engelsk
11.30-12.30
DR Krimiklubben møder Arne Dahl
12.30-13.30
DR Krimiklubben møder Peter James
13.30-14.00
Leonardo Padura i samtale med Jesper Stein Larsen om Fortidens tåge. Samtalen foregår på engelsk
14.00
Ina Bruhn, David Meinke og Caroline J. Ørsum taler med Steffen Larsen om ungdomsserien Genstart
14.30
Leonora Christina Skov taler med
Liselotte Wiemer om Silhuet af
en synder
15.00
Ellen Stampe fortæller
om bogen Mysteriet om
Pernille
15.30
Peter James i samtale
med Niels Lillelund om Hellere død end levende. Samtalen foregår på engelsk

10.40
Michael Katz Krefeld i samtale med Susanne Bjertrup om Pans hemmelighed
11.05
Jussi Adler Olsen i samtale med Bo Tao Michaëlis
om Flaskepost fra P
11.30
Søren Ryge Petersen taler med Bo Tao Michaëlis
om gode havekrimier
12.00
Seriemord og krimifortællingens dynamik. Paneldiskussion. Mette Strømfeldt taler med Susanne
Staun, Mikkel Birkegaard og Michael Katz Krefeld
12.45
Psykologisk gerningsmandsprofilering ved cand.
psych. Annette Lauridsen
13.30
Med udgangspunkt i bogen Danske mord fortæller
Sarah von Essen om Englemagersken
14.15
Med udgangspunkt i bogen Forbrydelsens elementer fortæller Karsten
Wind Meyhoff om litterære seriemordere
15.00
Erik A. Jacobsen fortæller om Jack
the Ripper

Efter hvert
interview
er der mulighed
for at møde
forfatteren / få
signeret bøger
i Boghandlerstanden
eller i forlagsstandene
i Snedkeriet
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Velkommen til
Krimimessen
For niende gang afholdes der den 10. og 11. april Krimimesse i Horsens. Det gamle Statsfængsel åbner
igen porten for at lægge lokaler til et righoldigt program for både voksne og børn.
Krimimessen er arrangeret af Horsens Bibliotek i
samarbejde med en lang række forlag, Danmarks
Radio og lokale boghandlere – samt ikke mindst danske og udenlandske forfattere.
Krimimessens tema er i år seriemord(ere), som mange krimiforfattere ynder at skrive om. Seriemorderkrimier har været og er kolossalt populære.
Til Krimimessen kommer mere end 50 forfattere fra
Norden, samt fra England, Tyskland, USA, Canada
og Cuba og programmet omfatter også - ud over fiktionens verden – en række foredrag af specialister,
om bl.a. psykologisk gerningsmandsprofilering. Her-
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Lone Ørsted
Kulturudvalgsformand

udover bliver der indslag om skurkologi og noget så
fredeligt som gode have-krimier og Det Danske Kriminalakademi vil igen overrække Palle Rosenkrantz
Prisen og Harald Mogensen Prisen for bedste udenlandske og danske krimier i 2009.
Børnefængslets aktiviteter er kraftigt udvidet, så der
er åbent både lørdag og søndag med uhyggelige og
spændende indslag for børn i alle aldre.
Kort sagt, her er noget for enhver, så velkommen til
den 9. Krimimesse på Fængslet i Horsens.
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Mystiske spor gemmer sig i cellerne i Børnefængslet. Hvilken
forbrydelse ligger bag?!
Lokale undercover-agenter, assisteret af Horsens Politi, er sat
på sagen, men også du kan følge sporene og se, om du kan løse
mysteriet.
Få et diplom med et billede af dig selv som bevis på, at du har
løst mysteriet.
I Børnefængslet kan du møde forfatteren bag Jack Stumpbøgerne Henrik Einspor samt forfatter Bodil El Jørgensen, som
i 2009 vandt Gyldendals Krimikonkurrence for serien ”Esmes
eventyr”. Ligeledes præsenterer Kirsten Sonne Harild sin nye
bog i detektivserien Cornelius Krut.
På scenen i messeområdet kan du endvidere møde forfatterne
bag krimiserien ”Genstart” Ina Bruhn, David Meinke og Caroline Ørsum i samtale med litteraturanmelder Steffen Larsen.
Her vil de blandt andet løfte sløret for en del af handlingen i
den nyeste bog i serien. Det foregår søndag d. 11. april kl. 14.
Børnefængslet er åbent lørdag og søndag kl. 10-14.
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DR-Scenen på Krimimessen 2010
DR-scenen er læsernes interaktive scene. For andet år i træk arrangerer DR og Krimimessen et unikt tilbud til alle dem, der læser krimier:
Vi inviterer alle krimielskere med til 8 sessions, hvor der diskuteres krimi på livet løs. Samtalen om hver bog er dialogbaseret mellem
publikum og forfatter. Det er en fordel (men ingen betingelse), at man har læst bøgerne inden hver session.
Forud for årets Krimimesse har læserne i DR Krimiklubben diskuteret en række af sæsonens bedste krimier i læsegrupper via dr.dk/krimi
eller på litteratursiden.dk. Nu kan forfatterne møde deres læsere ansigt til ansigt på DR scenen og høre deres reaktioner på bøgerne.
Alle interesserede kan deltage i de 8 sessions. Man kan være heldig at få særlige billetter via DR Krimiklubben på dr.dk/krimi.
Her kan alle også være med til at diskutere årets bøger og stille spørgsmål på forhånd til forfatterne.
Hvert arrangement vil - ganske som en række af de øvrige scene-events på årets Krimimesse - blive optaget og sendt på DR’s medier
i forlængelse af Krimimessen. Læs mere og deltag på www.dr.dk/krimi.

Program - DR-scenen:
LØRDAG
kl. 10.30 - 11.30 DR Krimiklubben møder Elsebeth Egholm. Præsentation, oplæsning, interview
og debat om ”Vold og magt”. Stil dit spørgsmål til forfatteren på www.dr.dk/krimi.
kl. 13 - 14 DR Krimiklubben møder Peter Robinson. Præsentation, oplæsning, interview og debat
om ”En personlig sag”. Stil dit spørgsmål til forfatteren på www.dr.dk/krimi.
kl. 15-15.30 ”Den Gyldne Kødøkse” - danskernes yndlingskrimi 2000-2010.
Introduktion ved Morten Hesseldahl, direktør DR Kultur.
15.30 - 16.00 Livetransmission: Jo Nesbø interviewes om ”Panserhjerte”.
Stil dit spørgsmål til forfatteren på dr.dk/krimi.
16.30 - 17.00 Livetransmission: Mark Billingham interviewes om ”I mørket”.
Stil dit spørgsmål til forfatteren på dr.dk/krimi.
SØNDAG
10.00 - 11.00 DR Krimiklubben møder Jussi Adler-Olsen. Præsentation, oplæsning, interview og debat om ’Flaskepost fra P’.
Stil dit spørgsmål til forfatteren på dr.dk/krimi.
11.30 - 12.30 DR krimiklubben møder Arne Dahl. Præsentation, oplæsning, interview og debat om ’Elleve’.
Stil dit spørgsmål til forfatteren på dr.dk/krimi.
12.30 - 13.30 DR Krimiklubben møder Peter James. Præsentation, oplæsning, interview
og debat om ’Hellere død end levende’. Stil dit spørgsmål til forfatteren på dr.dk/krimi.

DR’s krimiklub arrangeres i samarbejde med litteratursiden.dk og Styrelsen for Bibliotek
og Medier. Tilmelding kan ske på www.dr.dk/kultur og litteratursiden.dk.
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Præsentationer 2010
læs mere om forfatterne på www.krimiwiki.dk
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Jussi Adler-Olsen
Forfatter med en fortid i forlagsbranchen. Har skrevet flere spændingsromaner. Senest Flaskepost
fra P, der kom i 2009. Den er tredje
bind i serien om Carl Mørck og afdeling Q. Politikens Forlag

Martin Blom Hansen
Journalist, musiker, forfatter. Martin Blom Hansen har tidligere være
journalist på Berlingske Tidende.
Han krimidebuterede sidste år med
den rockhistoriske krimi, Guitarsamleren. Siesta

Mark Billingham, England
Forfatter til krimierne med Tom
Thorne. Aktuel med I Mørket fra
2009. Mød ham til en live transmission på DR Scenen.
Modtryk

Lene Rikke Bresson
Til Krimimessen er Lene Rikke Bresson aktuel med første bind i en ny
serie på i alt 7 romaner om den invalide kvinde Mona Lisa Kirk. Titlen
er Set fra himlen. Politikens Forlag

Frank Egholm Andersen
Forfatter til bl.a. Den nordiske femikrimi. Til Krimimessen er han aktuel med
Den danske krimi. Nedslag i den danske krimi gennem de sidste 50 år

Ina Bruhn
Ina Bruhn er uddannet i filmvidenskab og skriver foruden ungdomsromaner også til tv, film og teater.
Hun deltager på Krimimessen med
ungdoms-krimiserien Genstart.
Høst & Søn

Mikkel Birkegaard
Birkegaard debuterede med thrilleren Libri di Luca i 2007. Til Krimimessen er han aktuel med Over mit
lig. C&K Forlag

Ole Clifford
Debuterede i spændingsgenren
med Det 11. bud i 2004. Til Krimimessen er han aktuel med Troldmanden fra Waterloo.
Mrs. Robinson

Ditte Birkemose
Ditte Birkemose krimidebuterede i
1996 med Til toner af Tosca, hvor
læserne for første gang mødte detektiven Kit Sorél. Til Krimimessen
er hun aktuel med U-233.
People’s Press

Arne Dahl. Sverige
Arne Dahl har skrevet krimierne
om Paul Hjelm og A-gruppen. Til
Krimimessen er han aktuel med Elleve og ”den lille spøgelseshistorie
Ghost House 2.0” Modtryk

Susanne Bjertrup
Freelance-journalist,
Kina-konsulent, mag. art i litteraturvidenskab. Susanne Bjertrup interviewer
danske skønlitterære forfattere til
Weekendavisen.

Elsebeth Egholm
Forfatter til bl.a. krimierne om journalisten Dicte Svendsen. Vold og
magt, den 6. i serien udkom i 2009.
Politikens Forlag

SPÆNDENDE NYE KRIMIER FRA SIESTA

Besat

En moderne thriller
med besættelse
som tema både
lidenskabeligt og
religiøst.

Terror i tropenatten Guitarsamleren
En drømmerejse
udvikler sig til en
frygtelig menneskejagt i den centralafrikanske regnskov.

Mord, kærlighed og
en elektrisk vintageguitar er hovedelementerne i
spændingshistorien.

Mød tre Siesta-forfattere på Krimimessen:

• Steen Harvig - Besat
• Jan Larson - Terror i tropenatten
• Martin Blom Hansen - Guitarsamleren

Kriblende krimi-tilbud
Besøg Siesta på Krimimessen og se alle vores
nye spændende krimier og spændingsromaner.
Vi har også vores tidligere krimiudgivelser med,
der alle kan købes til en særlig
Krimimesse-pris.

Siesta, Filmbyen 21,4., 8000 Århus C. • Tlf.: 8742 6000 • post@siesta-forlaget.dk • www.siesta-forlaget.dk

Foto: Dorthe Juul Myhre

Foto © Peter Peitsch / peitschphoto.com

Sjældenheder i det danske krimilandskab:
Fire teenagere forsvinder i den lille by Algonquin Bay i

“Den mest skræmmende gyser siden Ondskabens øjne”
Los Angeles Times

EN FÆRING OG EN CANADIER
Canada. Politiet står på bar bund, og sagerne er ved at blive

opgivet. Kriminalassistent John Cardinal insisterer på at

selv

fortsætte, hvilket blot fører til, at han bliver fyret fra drabs-

Det

afdelingen. Plaget af et lyssky fejltrin i en gammel sag og

det

overbevist om, at han bliver efterforsket af sin nye makker,

rolle

er Cardinal ved at miste både sin karriere – og sin familie.

det.

Da resterne af en 13-årig pige bliver fundet i en nedlagt

tråd

mineskakt – og senere liget af endnu en mishandlet teenGiles Blunt (f. 1952) er opvokset i North Bay, Ontario, Canada.
Efter studier i engelsk litteraJógvan Isaksen (f. 1950) er mag.
art. i nordisk litteratur og lektor vedtur i Toronto, flyttede han til New
York, hvor han bl.a. arbejdede
Københavns Universitet.

som manusforfatter på en række

Jógvan Isaksen
KORSMESSE

første af indtil videre 4 bøger om

kriminalassistent John Cardinal.
Korsmesse er den tredje bog i rækken
Romanen blev en bestseller i Caom Hannis Martinsson. De to første,
nada og USA, og med denne
Blid er den færøske sommernat og Grå
danske udgave er den oversat til
oktober udkom i dansk oversættelse i
11 sprog.
1991 og 1995. Efter nogle års pause
fra Martinsson vendte forfatteren
Med John Cardinal-serien har
tilbage i 2005 med Korsmesse.
Blunt slået sit navn fast som en af

Blodet flyder på Færøerne,
ikke kun fra grindehvaler,
men også fra udenlandske
miljøaktivister, der får halsen
skåret over.
Canadas førende krimiforfattere,

og har modtaget flere priser, bl.a.

TORGARD

en Silver Dagger fra British Crime
Writers’ Association og en Arthur

at den fredelige by er hjemsted for en brutal seriemorder.

og æ

Og imens er tiden ved at rinde ud for det næste offer, der

lydk

ligger bundet i en kælder og kun venter på at blive myr-

den

det...

ægt

gen
Frosne sjæle er første bog i Giles Blunts prisbelønnede
Ontario, Canada.

”Jeg ville ønske, jeg havde skrevet Frosne sjæle.”
Tony Hillerman (amr. krimiforfatter)

Iskold spænding fra den
canadiske vinter, hvor en
seriemorder er på spil i den
fredelige by Algonquin Bay.

”Hvis man kunne give 8 stjerner, ville den få det.”
SVT Morgon, Sverige

Kriminalroman

Tredje bog på dansk i Isaksens
serie om den færøske journalist
Hannis Martinsson.

„Færøsk krimi med masser af
humor(d) ...“
– 24timer/Bogvægten.dk


HØR OM FÆRØSK KRIMI
LØRDAG 10. APRIL, KL. 11.00
Jógvan Isaksen i samtale
med Jesper Stein Larsen
(se programmet).

Giles Blunt
FROSNE SJÆLE

”Frosne sjæle har alt ... Det er en stærk, mørk og skræmmende histoie ... et mesterværk af en kriminalroman.”
Norra Västerbotten, Sverige

Ellis Award for Best Novel.

TORGARD

forb

serie om kriminalassistent John Cardinal i Algonquin Bay,

FROSNE SJÆLE

Siden sin debut som krimiforfatter tv-serier såsom Law & Order,
i 1990 har han skrevet 6 krimier Street Legal og Night Heat. Han
om den færøske journalist Hannis bor nu i Toronto.
Martinsson samt 3 børnekrimier og
en radiokrimi. Ud over krimier har Blunt debuterede som forfatIsaksen udgivet en lang række bøgerter i 1989, og brød for alvor igennem i 2000 med Frosne sjæle, den
om færøsk litteratur og kunst.

ska

ager – er Cardinal den eneste, der vil indse det utænkelige:

røvh

film

men

still

han

ISBN
ISBN978-87-92286-09-3
978-87-92286-09-3
10000

10000

www.forlagettorgard.dk
9 788792 286093

TORGARD

TORGARD

9 788792 286093

MESSETILBUD!

Køb bøgerne til halv pris:

150,- kr.
TORGARD

www.forlagettorgard.dk

Første bog i forfatterens prisbelønnede serie om kriminalinspektør John Cardinal og hans
makker Lise Delorme.

„... noget af et brag ... anbefales på
det varmeste.“
– Krimi-Cirklen
„Et spændende nyt bekendtskab ...“
– Krimisiden.dk
„... en barsk omgang, der bestemt
ikke er for sarte sjæle.“
– Berlingske Tidende
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Henrik Einspor
Børnebogsforfatter. Forfatter til de
populære letlæsningsbøger om
Jack Stump. Vandt i 2001 Gyldendals børne- og ungdomsromankonkurrence. Gyldendal

Anna Grue
I 2009 udkom Kunsten at dø, der
er tredje bind i serien med reklamemanden Dan Sommerdahl.
Politikens Forlag

Bodil El Jørgensen
Børnebogsforfatter. Vandt i 2009
forlaget Gyldendals krimikonkurrence for de 8-12 årige med krimiserien
Esmes eventyr (bind 1 udkommer i
juni 2010). Gyldendal

Lotte og Søren Hammer
Begge forfatterdebutanter. Søskendeparret vakte opsigt, da deres
krimi, Svinehunde, blev solgt til flere
udenlandske forlag, allerede inden
bogen var færdigskrevet.
Gyldendal

Frank Esmann
Journalist og forfatter til flere spændingsromaner. Til Krimimessen er
han aktuel med Dragens ånde.
Forum

Kirsten Sonne Harild
Børnebogsforfatter. Har i 2009,
sammen med illustratoren Jan Solheim, udgivet de tre første bind i detektivserien Cornelius Krut.
Gyldendal

Sarah von Essen
Freelance journalist ved Danmarks
Radio. Senest har hun skrevet Danske mord, der blandt andet behandler sagen om Dagmar Overbye,
som antageligt myrdede over 20
spædbørn. DR

Steen Harvig
Til Krimimessen er han aktuel med
første bind i en planlagt trilogi med
politiassistent Morten Krag. Titlen er
Besat. Siesta

Agnete Friis
Er til Krimimessen sammen med
Lene Kaaberbøl aktuel med Et
stille umærkeligt drab, bind 2 i serien om sygeplejersken Nina Borg,
People’s Press

Julie Hastrup
En torn i øjet var hendes debutkrimi.
Nummer to i den planlagte serie på
tre bind har titlen Det blinde punkt.
Den udkommer op til Krimimessen.
Rosinante

Ole Frøslev
Første bind i serien om en politistation i København under 2. verdenskrig
kom i 2005 Til Krimimessen er han
aktuel med 6. bind Gangsterpigen.
People’s Press

Ingrid Hedström, Sverige
Som journalist har Hedström flere
års erfaring fra Bruxelles, og hendes debutroman, Lærerinden i Villette, foregår der. Efterfølgeren, Pigerne i Villette, er fra 2009. Cicero

Carin Gerhardsen, Sverige
I 2009 udkom Pandekagehuset,
som er første bind i den planlagte
Hammarbyserie. Til Krimimessen er
hun aktuel med andet bind i serien
Dukkebarn. People’s Press

Morten Hesseldahl
Han debuterede som krimiforfatter
med spændingsromanen Drager
over Kabul i 2007. Til Krimimessen
er han aktuel med Natten er lige begyndt. Modtryk

djævelsk udspekuleret
spænding til alle
aNDers OLeseN

Placebo

solgt til oversættelse i mere
end 14 lande

kr. 299,- (vejl.)
Intens og nervepirrende
krimi om mord, medicinfusk
og milliarder.

LOTTe & sØreN Hammer

svinehunde
Lars KepLer

kr. 299,- (vejl.)
Original, tankevækkende og
stærk dansk krimidebut.

allerede trykt
i flere end
100.000 eks.

hypnotisøren

kr. 349,95 (vejl.)

BerLINGsKe TIDeNDe

aNNe HOLT

JYLLaNDs-pOsTeN

Pengemanden

kr. 299,- (vejl.)
Ny veldrejet krimi fra anne Holt.

BØrseN
pOLITIKeN
eKsTra BLaDeT

»Yderst overbevisende«

WeeKeNDaVIseN

bind 4 udkommer maj 2010

bind 1 udkommer juni 2010

KIrsTeN sONNe HarILD
OG JaN sOLHeIm

Cornelius Krut

kr. 99,95 (vejl.)
med Cornelius Krut får du
masser af spænding og action,
fede tegninger og gode grin.
Fra 9 år.

BODIL eL JØrGeNseN

esme og igor

kr. 149,95 (vejl.)
Vinderen af Gyldendals
børnekrimikonkurrence 2009
Ny sej krimiserie til drenge og
piger fra 9 år.

Køb dem hos din boghandler · twitter.com/gyldendal

susaNNe sTauN

Før jeg dør
HeNNING mOrTeNseN

det blanke vand

kr.199,- (vejl.)
en fængslende og finurlig
thriller om kærlighed og magt.
»generøst nervepirrende«

kr. 249,- (vejl.)
Femte bind i stauns anmelderroste
krimiserie om dr. Fanny Fiske.
»Fanny Fiske styrer for vildt«
BerLINGsKe TIDeNDe

WeeKeNDaVIseN
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Tue Holm Christensen
Forfatter til flere spændingsromaner
og krimier. Til Krimimessen er han
aktuel med Nedtur med kvindelig
udgang. Klim

Erik A. Jacobsen
Erik A. Jacobsen er cand. mag og
foredragsholder. Til Krimimessen vil
han fortælle om den berygtede og
berømte seriemorder Jack the Ripper

Annika von Holdt
Annika von Holdt er gyserforfatter,
og hun debuterede for flere år siden
med Hjemsøgt. Til Krimimessen er
hun aktuel med Sov som de døde.
Lindhardt og Ringhof

Ken Jacobsen
Krimidebuterede i 2009 med Klart
syn, som er den første del i en planlagt serie med den clairvoyante
Lasse Levin og kriminalassistenten
Iben Bagge.
Lindhardt og Ringhof

Gretelise Holm
Journalist og forfatter til bl.a. Karin
Sommer-krimierne. I 2009 udkom
mini-krimien Forhærdede tidselgemytter, som har vicepolitiinspektør
Rolf Greve som hovedperson.
C&K Forlag

Peter James, England
Har bl.a. skrevet serien om kriminalkommissær Roy Grace. Til Krimimessen er han aktuel med Hellere
død end levende. Cicero

Jette Holst
Bibliotekar på Horsens bibliotek, gyserekspert og medarbejder på Litteratursiden.dk/DK4

Martin Jensen
Er bl.a. kendt for middelalderkrimierne om Eske Litle. Til Krimimessen
er han aktuel med en ny historisk
krimi, Kongens hunde. Klim

A
 nne Holt, Norge
Siden debut i 1993 har hun skrevet flere krimier med politibetjenten
Hanne Wilhelmsen som hovedperson. Holt er aktuel med Pengemanden. Gyldendal

Mari Jungstedt, Sverige
Forfatter til flere romaner fra Gotland med kriminalkommissær Anders Knutas som hovedperson. Til
Krimimessen er hun aktuel med Den
døende dandy. People’s Press

Jens Høvsgaard
Han debuterede med Døde prinsesser drømmer ikke. Til Krimimessen er han aktuel med Den syvende
dag. Rosinante

Jens Jørgensen
Dagsorden mord er Jens Jørgensens krimidebut, en kommunalpolitisk thriller. Han har tidligere skrevet
børnebøger og en fagbog om H. C.
Andersens ophav. Hovedland

Jógvan Isaksen, Færøerne
Isaksen debuterede på dansk 1990
med Blid er den færøske sommernat. Nu er han aktuel med Korsmesse, der er tredje bind i serien på
dansk . Torgard

Michael Katz Krefeld
Forfatteren debuterede med krimithrilleren Før Stormen i 2007 og har
i 2009 udgivet Pans hemmelighed,
begge om lægen Maja Holm.
Lindhardt og Ringhof

MøD forfAttErnE på
kriMiMEssEn
Arne Dahl skriver så englene synger
– også i sin spøgelseshistorie.

“En herlig historie,
som bør nydes.”
Kristeligt Dagblad

“Højeffektiv spændingshistorie og
tankevækkende samtidskommentar.”
Jyllands-Posten

“Vaskeægte
fuldblodskrimi.”
Jydske Vestkysten
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Sandhedens
sendebud
Sandhedens
Novelle af
Ditte Birkemose

Mit blik hang ved hendes læber. Hun havde malet dem i en dyb, vinrød farve, der stod i skærende kontrast til hendes blege, næsten mælkehvide hud. Inge Sørensen, 43 år, klinikassistent,
langtidssygemeldt med dårlig ryg, bosiddende
Milanovej, Amager. På ottende år gift med Thomas Gren Sørensen, ægteskabet barnløst.
Et febrilsk smil krusede over de røde læber,
forsvandt i en grimasse og efterlod munden som
et åbent sår i ansigtet.
Var han voldelig? Tanken havde strejfet mig
før, men jeg vidste det ikke. Havde kun mine
bange anelser.
Ordene flød fra hende i en lind strøm. Jeg
pustede på kaffen i min kop og lyttede. Hun virkede forandret. Ikke ligefrem fattet, men alligevel
anderledes.
”Sikken da et møgvejr,” hun kastede et blik
ud af vinduet, hvor landskabet var stivnet i hvidt,
”bedst som man tror, at det er ved at være forår,
vender vinteren tilbage, ikke? Jeg har skovlet
sne hele morgenen, og det er bidende koldt.”
Hun rakte skålen med småkager frem. ”Har du
lagt mærke til, at de flere steder er holdt op med
at salte vejene? Jeg ved ikke hvorfor, gør du?”
”Næh …” en anelse desorienteret rystede
jeg på hovedet. Sent den foregående aften havde jeg sendt hende en sms og meddelt, at jeg
havde billederne. Hun ringede tilbage få minutter
efter. Som sædvanligt befandt hun sig på badeværelset, og som sædvanligt var hun rædselsslagen for, at han skulle høre samtalen.
”Thomas tager på arbejde klokken syv,” havde hun hvisket, ”så hvis du kan komme i løbet af
formiddagen …”
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Nu lå billederne foran hende på bordet som
det afgørende bevis på, at hun havde haft ret
i sin mistanke. Men endnu havde hun næppe
værdiget dem et blik. Var hun bange for at se
sandheden i øjnene? Hænderne flagrede som
nervøse fugle i luften, og jeg fik lyst til at gribe
dem og holde dem fast. Hun rettede på håret og
rettede på blusen. Hun fejede nogle krummer
ned i askebægeret, rettede atter på blusen og
lænede sig endelig tilbage i stolen. Så tog hun
en dyb indånding, og omsider faldt hænderne til
ro i hendes skød.
Ingen af os sagde noget. Jeg lyttede til stilheden og ventede.
”Det var forår. Hotellet lå på Montmartre, og
jeg sad ved et bord udenfor …” hun tav og viklede en hårlok omkring pegefingeren. ”Så stod
han pludselig foran mig, jeg havde ikke set ham
komme. Det var underligt. Næsten som om jeg
kendte ham. Sådan havde han det også …” Lavmælt og med et fjernt udtryk i øjnene mindedes
hun, hvordan de i sin tid havde mødt hinanden
på en ferie i Paris.
Kærlighed ved første blik, tænkte jeg træt.
Jeg rodede i tasken efter min lighter og tændte
formiddagens cigaret.
fortsættes side 16

MØD FORFATTERNE BAG NOGLE AF

DE BEDSTE KRIMIER FRA 2009

„Der er
masser af gode takter og
fortællebegejstring i krimidebuten fra Ken Jacobsen“

„Endnu en gang er Krefeld
velskrivende, spændende
og behersker sit plot“
Politiken

„Holdt får
Lector til at ligne en
spejderdreng“
metroXpress

Ekstra Bladet

LØRDAG
16.00
Ken Jacobsen

SCENE 1

SØNDAG
10.40
Michael Katz Krefeld

SCENE 3

13.00
Annika von Holdt

SCENE 1

HUSK, der er

også nyt fra Leif Davidsen.
Min broders vogter er
netop udkommet.
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Det var en uge siden, hun kontaktede mig, og
hun var på sammenbruddets rand. Havde tilsyneladende mistet grebet om virkeligheden og
vidste hverken ud eller ind.
”Han har en anden, det er jeg sikker på. Han
lyver for mig. Hele tiden. Jeg kan mærke det …”
ind imellem var hendes stemme druknet i cappuccinomaskinens hvæsen. Hun havde foreslået, at vi skulle mødes på en café. ”Min frakke er
sort, og jeg tager en alpehue og et blåt tørklæde
på, så du kan kende mig,” havde hun sagt. Og
det kunne jeg. I samme sekund, jeg trådte ind i
cafeen, vidste jeg, hvem hun var. Hun stod ved
baren, lille og spinkel og fortabt i den alt for store
frakke.
”Kit Sorel?” hun så usikkert på mig. Jeg nikkede og rakte hende hånden.
Vi bestilte cappuccino, balancerede med kopperne og satte os ved et bord bagest i lokalet.
For at lette den anspændte stemning sludrede
jeg om løst og fast, og langsomt tøede hun op.
Hun var ulykkelig, og sagen var banal. Efter
at have lyttet til hende i et kvarters tid var jeg
ikke i tvivl. Hun havde sandsynligvis ret, manden
var hende utro. Alle de iagttagelser, hun havde
gjort, pegede i den retning. Og i sager der handlede om utroskab, var det snarere reglen end
undtagelsen, at klienten allerede før mødet med
mig havde samlet så mange mere eller mindre
tilfældige beviser, at sandheden burde være indlysende. Alligevel vægrede de fleste sig ved at
tro det, og når de henvendte sig til mig, var det
dybest set i et fortvivlet forsøg på at få afkræftet mistanken. Desværre havde jeg endnu aldrig
oplevet, at min indsats formåede at genoprette
idyllen.

Da jeg havde fået de oplysninger, jeg skulle bruge, samt et foto af Thomas Gren Sørensen, skiltes vi, og jeg lovede at kontakte hende, så snart
der var noget at berette.
Tyve minutter efter ringede hun og
aflyste det hele. Jeg holdt for rødt i
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lyskrydset på Kongens Nytorv.
”Jeg er ked af det, og du må meget undskylde, men …” hun tøvede, ”du kan bare beholde
pengene …”
”Selvfølgelig ikke,” sagde jeg kort og insisterede på at køre hjem til hende og afregne
med det samme. Hun indvilligede usikkert. Fuck,
tænkte jeg irriteret og satte kurs mod Amager.
Men da jeg nåede frem, havde hun endnu en
gang ændret mening, og jeg var atter på sagen.
”Han må under ingen omstændigheder opdage noget,” sagde hun.
”Du kan være ganske rolig, det gør han heller
ikke. Men på et tidspunkt bliver du jo nødt til …”
Telefonen i stuen ringede, og hun for sammen. ”Det er ham,” hun skævede nervøs til uret,
”du bliver nødt til at køre nu …”
Jeg mødte hendes blik. Og jeg blev klar over,
at hun ikke blot var bange for sin mand. Hun var
rædselsslagen.

Jeg havde nøje studeret fotoet af Thomas Gren
Sørensen, men alligevel blev jeg overrasket, da
jeg så ham.
Det var en tirsdag eftermiddag, og jeg befandt mig på gaden, hvorfra jeg holdt øje med
den guldsmedeforretning, hvor han arbejdede
som ekspedient. Klokken var lidt over fem, da
døren til forretningen gik op, og han trådte ud på
fortovet iført grå frakke og med en mappe under
armen. Jeg gloede. Havde forestillet mig, at han
var både højere og bredere. Mere maskulin. Men
rent faktisk var han snarere noget af en splejs.
Jeg fulgte efter ham på afstand og kunne ikke
lade være med at smile. Tanken om, at den lille
mand med de små, energiske skridt havde en
lidenskabelig affære, virkede nærmest komisk.
Ikke desto mindre viste det sig i løbet af kort
tid, at Inge havde ret. Jeg havde kun haft ham
under observation i et par dage, da
elskerinden første gang trådte ind
på arenaen, og sandheden stod
bøjet i neon.
Hun var ingen femme fatale.
Snarere sådan en ’Big-Mamma’ type. Et halvt hoved højere end ham og buttet med kort
lyst hår og briller. Hun var kærligt anlagt og meget forelsket
i sin spinkle tilbeder. Og jeg
var på pletten. Det voldte ikke
de store problemer at få taget en
lang række afslørende fotos af de to turtelduer.
fortsættes side 18

Ingrid Hedström
Lørdag kl. 16.00
Ingrid Hedström har i mange år arbejdet
som journalist på Dagens Nyheter, hvor hun dækker Europa-stoffet. Hun har boet fem år i Belgien,
1992-1997, i en periode, hvor den ene skandale afløste den anden på avisernes forsider. Her fødtes
tanken om at skrive en række kriminalromaner,
hvor den geografiske ramme er det skandaleombruste land, og hvor undersøgelsesdommer
Martine Poirot er hovedpersonen.
Ingrid Hedström modtog Det Svenske Kriminal
akademis debutantpris for Lærerinden i Villette.

Mød forfatteren på

Scene 2

Bogsignering på CICErostanden i messeområdet umiddelbart efter

Søndag kl. 15.30
Peter James
Peter James er forfatter til en række spændingsbøger bl.a. serien med kriminalkommissær
roy Grace, der arbejder i en af Englands travleste
politikredse i området omkring Brighton på den
engelske sydkyst. Ved siden af karrieren som
forfatter har Peter James også været med til
at skrive og producere en lang række
film og tv-serier.
Første bind, Dødenkelt, har indbragt
ham den tyske KrimiBlitz pris
som årets krimiforfatter 2005 og
to franske priser, Le Prix Coeur Noir 2007
og Le Prix Polar International 2006.
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”Thomas lærte mig at spise østers,” Inge var stadig fordybet i minder, og billederne lå urørt foran
hende på bordet. ”Det var en restaurant på Rue
de Abesses … Vi drak champagne, og han sagde, at jeg var smuk,” hun smilede bedrøvet. ”Jeg
har aldrig været videre køn, men …” hun tav lidt.
”Alligevel fik han mig til at tro det,” hviskede hun,
og tårerne trillede ned ad hendes kinder.
Jeg lagde min hånd over hendes.
”Det er underligt,” hendes læber sitrede, ”jeg
har hele tiden vidst, at han en dag ville blive træt
af mig. Kender du det?”
Jeg tøvede. ”Ja,” sagde jeg stille, ”men du
skal huske, at det, du mister i dag, det mister han
i morgen. For miste skal vi, uanset hvad … På
den ene eller den anden måde.”
Hun rakte ud efter køkkenrullen. ”Måske.
Men det hjælper mig jo ikke lige nu, vel?” Hun
pudsede næsen.
”Selvfølgelig ikke,” mumlede jeg. Tårerne
blev ved med at trille ned ad hendes kinder, og
jeg havde lyst til at trøste hende, men anede
ikke, hvad jeg skulle sige.
”Har du nogen, du kan tale med? Noget familie eller en nær veninde?” spurgte jeg omsider.
Hun rystede på hovedet, og vi sad et øjeblik
i tavshed.
”Har du overvejet, hvad du vil gøre?”
Hun trak på skuldrene.
”Du behøver jo ikke at sige noget til ham,”
sagde jeg blidt, ”måske dør det ud af sig selv.”
Hun svarede stadig ikke.
Jeg skævede til billederne og tømte min kaffekop. ”Hvornår venter du ham hjem?”
”Hjem?”
”Ja. Hvornår regner du med, at han kommer?”
Hendes blik ramte mig. ”Han er her allerede.”
Jeg stirrede på hende. ”Hvor?” spurgte jeg
uforstående.
Hun fingererede med sin urrem. ”I soveværelset,” sagde hun uden at løfte hovedet.
Alle kræfter og enhver tanke sivede ud af
min krop. Jeg rejste mig langsomt og gik ud i
gangen.
Det første, jeg så, var hammeren, der lå på
gulvet ved siden af sengen. Jeg hævede blikket.
En uformelig klump af kød, blod og sammenfiltret hår bredte sig ud over hovedpuden. Han var
ugenkendelig. Jeg åndede tungt, bekæmpede
kvalmen, der skyllede ind over mig.
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Hun sad stadig ved bordet. Et øjeblik blev jeg
stående i døren og betragtede hende. Det var
mig, der havde taget billederne. Det var mig, der
havde givet hende beviset.
Hun løftede hovedet. ”Jeg måtte gøre det …
Det forstår du godt, ikke?”
”Der er noget, jeg vil spørge dig om,” hviskede jeg hæst.
”Ja?”
”Var han voldelig?”
Hun skjulte ansigtet i hænderne, rokkede
frem og tilbage.
Jeg nikkede. Med et suk greb jeg mobiltelefonen og kontaktede politiet.
Jeg blev hos hende og ventede. Ingen af os sagde noget. På et tidspunkt rakte hun ud efter mine
cigaretter og så spørgende på mig.
”Tag bare,” jeg skubbede pakken over til
hende.
Hun tændte en cigaret, inhalerede og hostede.
Minutterne var lange. Så ringede dørklokken,
og det gav et lille sæt i hende.

Hun gik mellem de to betjente ned ad fortovet.
”Vent …” hun gjorde en bevægelse.
Jeg standsede.
”Jeg var nødt til det,” gentog hun og så alvorligt på mig.
Jeg åbnede munden, lukkede den igen og
sank noget spyt. Hendes blik veg ikke fra mit ansigt. For få minutter siden havde jeg overfor politiet antydet, at Thomas Gren Sørensen var voldelig, men i virkeligheden anede jeg ingenting.
”Tak for hjælpen,” hviskede hun lavmælt.
Jeg stivnede.
Så drejede hun omkring og fortsatte hen til
patruljevognen.

Vi præsenterer første bind
i Martin Jensens nye krimiserie

KONGENS HUNDE

Martin Jensen fortæller om romanen og om arbejdet med sin nye
serie efter Eske Litle lørdag den 10. april kl. 14.50 i samtale
med Jannik Lund
”Martin Jensen er en fremragende fortæller, og hans skildringer
af hverdagslivet i en dansk provinsby i middelalderen er både
levende og spændende.” Kristeligt Dagblad

“Når man har læst White Man, føler man,
at man har været vidne til noget stort.”
Berlingske Tidende

WHITE MAN

Den norske forfatter og filmskaber Sarah Johnsen fortæller om sin
anmelderroste roman lørdag den 10. april kl. 12.00 i samtale
med Jesper Stein Larsen
“Det er en fantastisk roman! Begavet og skarp og vanvittig
spændende. Jeg er blevet flået igennem den fra side til side.”
Ida Jessen

Hør om det højaktuelle
krimidrama fra erhverslivets top
NEDTUR MED KVINDELIG UDGANG
Forfatteren Tue Holm Christensen fortæller om romanen
lørdag den 10. april kl. 10.45 i samtale med Walther Knudsen

“En troværdig og spændende skildring af det økonomiske miljø,
så man er som læser mere end godt underholdt.”
Holbæk Amts Venstreblad

Se vores andre krimier på klim.dk
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Walther Knudsen
Bibliotekar, tidligere ansat på Horsens Bibliotek og mangeårig lektør
ved Indbindingscentralen

Hans Laurens
Professionel fortæller og forfatter.
Laurens er grundlægger af firmaet
Besttellers.

Anton Koch-Nielsen
Cand.jur. og krimikender. Anton
Koch-Nielsen er desuden bestyrelsesmedlem i Det Danske Kriminalakademi.

Annette Lauridsen
Cand. psych. med speciale i psykologisk gerningsmandsprofilering.

Monica Kristensen, Norge
Forfatterenen har som polarforsker
deltaget i flere polarekspeditioner.
Hun krimidebuterede i 2007 med
Hollændergraven, som udkommer
på dansk i marts 2010.
Sohn

Morten Leth Jacobsen
Debuterede i 2008 med Tornmark.
Til Krimimessen er han aktuel med
Mindset med den unge ingeniør Anders Egholt. Verve

Lene Kaaberbøl
Er til Krimimessen sammen med
Agnete Friis aktuel med Et stille
umærkeligt drab, bind 2 i serien om
sygeplejersken Nina Borg.
People’s Press

Niels Lillelund
Journalist og anmelder ved Morgenavisen Jyllandsposten og desuden forfatter til flere krimier med
detektiven og antikvarboghandleren
Erik Andersen.

Steen Langstrup
Steen Langstrup har bl.a. skrevet
flere spændings- og gyserromaner.
Til Krimimessen er han aktuel med
gyseren Plantagen. 2 Feet

Carl Lomholt
Forhenværende fængselspræst ved
det gamle Statsfængsel i Horsens.

Steffen Larsen
Anmelder af børne- og ungdomslitteratur på Politiken.

Jannik Lunn
Journalist på branchebladet Bogmarkedet.

Jan Larson
Forretningsmand med stort kendskab til Afrika. Han har skrevet flere
spændingsromaner. Til Krimimessen er han aktuel med Terror i tropenatten. Siesta

David Meinke
David Meinke debuterede i 2007
med
ungdomsromanen
Kaos
(kys ah oh shit). Han deltager på
Krimimessen med ungdoms-krimiserien Genstart. Høst & Søn

L o t t e Pe t r i

Den 5. plage
Vejl. kr. 149

Nervepirrende thriller om to uafhængige og
fandenivoldske veninder, der kastes ud i hæsblæsende udfordringer i et plot, der involverer
mord, jalousi, islamisk fanatisme, misbrug af
psykofarmaka, biologisk terror, smitte med dødbringende bakterier... og meget mere.
“...en pageturner der underholder til sidste side”
Jannik Lunn, Bogmarkedet
“...man glæder sig til den næste”
Mie Pedersen, Kristeligt Dagblad
“...en lovende debut”
Anton Koch-Nielsen,
http://www.kochskrimier.dk
Læs mere på
www.lottepetri.dk og
www.nytnordiskforlag.dk

Seriedrab begås ofte mod fremmede,
der ingen forudgående relation har til gerningsmanden.
(citat: www.denstoredanske.dk)

JACK THE RIPPER
Der er flere grunde til at netop Jack the Ripper er blevet én af historiens mest berygtede (for ikke at sige berømte!) seriemordere

De fem mord i efteråret 1888, som de fleste forskere tilskriver ham,
var uhørt brutale og af nærmest rituel karakter.
Desuden skrev han tilsyneladende en række kort og breve til bl.a.
Scotland Yard, hvor han hånede deres ineffektivitet.
Og så blev han aldrig fanget! Derfor har der været – og er stadigvæk – frit slag for spekulationerne, hvilket også kan ses af de
mange tusinde bøger, der efterhånden er skrevet om manden
(kvinden - ??) og mordene.

Hør Erik A. Jacobsen fortælle om Jack the Ripper.
Søndag kl. 15 på Scene 3 - Trykkeriet
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Karsten Wind Meyhoff
Ph.d.-stipendiat og redaktør. Udgav
i 2009 bogen Forbrydelsens element. Kriminallitteraturens historie
fra Poe til Ellroy.
Informations Forlag

Anders Olesen
Forfatteren, der også er læge, debuterer op til Krimimessen med romanen Placebo. Gyldendal

Bo Tao Michaëlis
Krimiekspert, forfatter og anmelder
ved Politiken. Bo Tao Michaëlis er
desuden medlem af bestyrelsen i
Det Danske Kriminalakademi

Leonardo Padura, Cuba
Padura er blevet kendt for sin Havana-kvartet med kriminalkommissær
Mario Conde. Til Krimimessen er
han aktuel med Varmedis fra Havana. Sohn

Richard Montanari, USA
Rosenkrans-mordene var Montanaris første krimi på dansk, og den er
en del af hans Philadelphia-serie.
Til Krimimessen er han aktuel med
bind 2, Skuespilleren.
People’s Press

Henrik Palle
Forfatter og journalist på Politiken.

Henning Mortensen
Forfatter til en lang række bøger,
som spænder over mange genrer. I
2009 udkom hans seneste roman,
thrilleren Det blanke vand.
Gyldendal

Stig Petersen
Forlagsredaktør på Forlaget Siesta

Jo Nesbø. Norge.
Kendt for krimierne med politimanden Harry Hole. Mød ham til en live
transmission (DR Scenen) i et interview om Panserhjerte.
Modtryk

Andreas Nielsen
Skuespiller ved Komediehuset i
Horsens

Thomas Nielsen
Skuespiller ved Komediehuset i
Horsens
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Lotte Petri
Cand. mag. og forfatter. Før hun
debuterede som forfatter med krimien Den 5. plage arbejdede Petri
i mange år som direktionssekretær
og marketingschef. Schønberg

Steen Piper
Forlægger på forlaget Hovedland.

Peter Robinson, Canada
Forfatter til lang række krimier fra
Yorkshire med Kriminalinspektør
Banks. Til Krimimessen er han aktuel med Djævelens ven, som er
den sjette på dansk. Forum

NYE SPÆNDINGSBØGER FRA SOHN
Ismåne

– krimi
AF JAN COSTIN WAGNER
Den døde forbliver ikke det eneste offer.
Alle kvæles, mens de sover, af en morder,
der synes at kunne gå gennem vægge.
“‘There must be a way out of here’, hedder det i en berømt
Bob Dylan sang. Men sommetider er der virkelig ikke nogen
vej ud: hverken for romanens såkaldte helt eller for
læseren.”
Der Spiegel.

Liget i sneen

Wagner
Jan Costin
æ
tr
op der
essen
K
på rimim

– krimi
AF ANNE CHAPLET

Fortidens tåge
– krimi
AF LEONARDO PADURA
Cubas historie og landskab udgør den
perfekte ramme om denne krimi, hvor den
hårdkogte eks-politimand Mario Conde i
hjertet af Havana forsøger at løse et 50 år
gammelt mord på en yderst smuk
bolerosangerinde.

VINDER AF DEN TYSKE
KRIMIPRIS 2004
“Det er stor krimikunst. Anne Chaplet har præsteret
en roman, som man ønsker sig den af genren. Fra første linje vil man bare læse den – uden afbrydelser.”
Tagesspiegel

“Verdensklassekrimi” skrev Weekendavisen om Paduras
‘Havana-kvartetten’.
Padura
Leonardo
æ
tr
op der
essen
K
på rimim

Hollændergraven
– krimi
AF MONICA KRISTENSEN
Et afskåret hoved findes. Men ingen er savnet,
ingen – og dermed alle - er således under
mistanke, når politiet kommer for at
gennemsøge det lille samfunds
hemmeligheder.
“Overbevisende krimidebut” Dagbladet

stensen
Monica Kri
æ
optr der
essen
på Krimim

Jagten på
Nostradamus’
forsvundne
profetier
– thriller
AF MARIO READING
En ældgammel hemmelighed
– En dødbringende konspiration.
Sommerens hotteste thriller.
International bestseller
– solgt til udgivelse i over 35 lande

GODE MESSETILBUD PÅ ALLE BØGER. LÆS MERE PÅ WWW.SOHN.DK
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Søren Ryge Petersen
Haveekspert. Gennem årene har
Ryge Petersen lavet over 100 direkte tv-programmer fra egen have.
Udover at have en stor kærlighed til
havebrug, er Ryge Petersen også
en flittig læser af kriminalromaner

Marie Louise Toksvig
Journalist og nyhedsredaktør ved
Ekstrabladet. I 2008 udkom hendes
bog Magt

Nanna Rørdam Knudsen
Redaktør på forlaget Modtryk

Jan Costin Wagner, Tyskland
Wagner debuterede i 2002 med krimien Nachtfahrt. Sidenhen er det
blevet til i alt fem krimier. Han debuterer i Danmark op til Krimimessen
med Ismåne. Sohn

Leonora Christine Skov
Til Krimimessen er Leonora Christine Skov aktuel med den gotiske
thriller Silhuet af en synder.
Rosinante

Lida Wengel
Bibliotekar på Horsens Bibliotek og
medarbejder på Litteratursiden.dk/
DK4

Ellen Stampe
Journalist og forfatter til bogen Mysteriet om Pernille, en kriminalfortælling fra virkelighedens Danmark.

Liselotte Wiemer
Litteraturanmelder ved Weekendavisen

Susanne Staun
Susanne Staun er forfatter og har
senest skrevet femte bind i serien,
Før jeg dør, som handler om den
nu pensionerede adfærdspsykolog
Fanny Fiske. Gyldendal

Jesper Stein Larsen
Journalist på Morgenavisen Jyllands Posten med forkærlighed for
hårdkogte krimier.

Mette Strømfeldt
Cand.mag i engelsk og litteraturvidenskab og desuden litteraturanmelder ved Berlingske Tidende.
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Inger Wolf
Hendes første krimi Sort sensommer, udkom i 2006 og har vicekriminalkommissær Daniel Trokic
som hovedperson. Til Krimimessen
er hun aktuel med bind 3 i serien,
Sangfuglen. Modtryk
Caroline Ørsum
Hun debuterede i foråret 2009 med
ungdomsromanen Hovedet i skyerne. Hun deltager på krimimessen
med ungdoms-krimiserien Genstart.
Høst & Søn

Thomas Aagaard Skovmand
Thomas Aagaard Skovmand debuterede i 2009 med krimien Skyerne
over Vesterbro. Senere samme år
udkom Hvad skete der den nat.
Byens Forlag

Peter Robinson
Jens Høvsgaard
Julie Hastrup
Leonora Christina Skov
Frank Esmann
Ina Bruhn
David Meinke
Caroline Ørsum

Mød forfatterne
på krimimessen i Horsens
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KRIMIMESSEN H RSENS

90 mm

220mm

KONKURRENCE

Hvem er Søren Ryge Petersens favoritforfatter?
1. Ruth Rendell
2. John le Carré
3. Anders Bodelsen

“Min søn må ikke tage imod slik fra mennesker
han ikke kender,” sagde Sigita.
Den fremmede kvinde virkede nervøs nu,
som om hun var blevet grebet i at gøre noget
hun ikke måtte.
“Jeg har jo ikke nogen selv.”
Et stik af medfølelse ramte Sigita midt i vreden.
“Det kommer vel nok,” hørte hun sig selv sige.
“De er jo ung.”
“Seksogtredive,” sagde kvinden, som om tallet i sig selv var en tragedie. Så vendte hun sig
brat og gik.
Sigita knugede uvilkårligt sin søn lidt tættere.
I det mindste har jeg Mikas, sagde hun til sig selv.
I det mindste har jeg ham.
Hun tørrede chokoladesporene væk med et
fugtigt lommetørklæde.
“Meresjokelade,” sagde Mikas og vred sig
som en orm. “Mere!”
“Nej,” sagde Sigita. “Der er ikke mere.”
Kaffen var blevet kold, men hun drak den alligevel. Bladskygger fra birketræerne faldt hen
over det grå sand, og Mikas kravlede rundt med
lastbilen fast knuget i højre hånd og lavede ganske livagtige motorlyde.
Bagefter var dét det sidste hun huskede.

Send dit svar pr. mail til: krimimessen@horsens.dk senest 8. april og deltag i lodtrækningen
om et gavekort til Bog&Idé. Der trækkes lod blandt de rigtige svar under Krimimessen.

90MM

”Ikke for folk med dårligt hjerte.”
– BOOKREPORTER
“Pigens tilstedeværelse midt i al denne hæslighed virkede helt forkert og stødende for øjet, tænkte Jessica.
Hun sad dér som en sart rose, der havde skudt sig op
gennem den smuldrende beton. Det svage dagslys, der
kæmpede sig ind gennem de små kældervinduer, fangede glansen i pigens hår og badede hende i et svagt,
begravelsesagtigt skær.
Det eneste, der stod klart, var at hun var blevet
anbragt i en bestemt positur, hvilket ikke var noget
godt tegn. I 99 procent af alle drabssager kan morderen ikke komme hurtigt nok væk fra gerningsstedet,
og det er som regel gode nyheder for efterforskerne.
Begrebet blodpanik – som videnskabeligt set består i,
at folk mister tænkeevnen, når de ser blod, og derfor
efterlader alt, hvad der skal bruges til at dømme dem
– plejede at være den styrende kraft. Så enhver, der
giver sig tid til at anbringe et lig i en bestemt positur,
har et budskab, de skal af med. De ønsker at sende
et tavst og hovmodigt signal til de politifolk, der skal
efterforske forbrydelsen.”

JESSICA BALZANO er den nye, uprøvede komet i Philadelphia-politiets drabsafdeling. Hun får
korpsets martrede sjæl, KEVIN BYRNE, som makker. Han har prøvet alt, været døden nær og er
kommet ud på den anden side med paranormale evner.

»… en ubetinget nydelse … Hvis de efterfølgende
romaner kan leve op til denne fornemme begyn-

Deres første sag er også tæt på at blive den sidste. En 17-årig pigedelse,
findesvilmyrdet
i en kælder.
Hunen markant nyskabelse
der være
tale om
sidder med armene omkring en søjle, halsen er brækket, og hænderne
sammen iratur.
evig bøn.
i dansknaglet
kriminallitte
Vi kan dårligt vente.«
– INFORMA TION
Hun bærer på en rosenkrans – og gemt mellem håndfladerne en lap papir med maleriet ’Dante og
Vergil ved Helvedes port’. Hendes navn er Tessa Wells.
Tessa Wells er det første offer, de finder, men ikke det sidste. Mens påskehøjtiden nærmer sig,
rystes byen af en hel serie af pigemord. Alle ofrene kommer fra katolske skoler – ligesom Jessica
selv – og alt tyder på en religiøs psykopat i færd med at udføre sit eget bestialske Passionsspil.

ROSENKRANS
MORDENE

skrevet af Anne-Marie Vedsø Olesen, Rikke Schubart,
Patrick Leis og Steen Langstrup

233 MM

Gyserantologien:

Poe – 4 makabre hyldester

36 MM

RICHARD
MONTANARI

Messe tilbud

159 MM

For Jessica og Byrne bliver jagten på gerningsmanden et personligt anliggende med dybe rødder
»Mindst lige så underholdende og spændende
til deres kriseplagede privatliv. Men i Rosenkrans-morderen stårsom
de over
for en modstander, hvis
første bind i serien … en stemningsfuld
udspekulerede leg med ofre og politi viser sig endnu mere djævelsk,
de i deres værste
mareridt… Helt ned i detaljen
ogend
atmosfærisk
politikrimi
havde forestillet sig.
flettes et stykke kulturhistorie til en veldrejet
krimiroman.«

– POLITIK EN

ROSENKRANS-MORDENE er første bog i Richard Montanaris nervepirrende krimiserie med
Jessica Balzano og Kevin Byrne i hovedrollerne. En kæmpe international bestseller, der her præsenteres for første gang på dansk. Hold øje med de næste bind, der også udkommer i Danmark!
”Forbered dig på at få din nattesøvn ødelagt.”
– JAMES ELLROY

Kan købes i bibliotekets stand for kun

ISBN 9788770556255

JESSICA BALZANO

& KEVIN BYRNE
»En fremragende krimi med levende og spændende fortalt danmarkshistorie – det kan ikke gøres
9 788770 556255

kr. 20

26

Jyllands-Posten:
”… fire absolut læseværdige historier, der alle balancerer på kanten af pastichen, men i dette tilfælde med
vilje og derfor ganske frydefuldt og i sandhed gyseligt”

Skuespilleren_Smuds.indd 1

Gangsterpigen_overtræk.indd 1

meget bedre.«

– K RISTE LIGT DA GBLA D

Nyheder fra People’sPress
141 mm

25mm

141 mm
141 mm

90 mm

Men Nina er ikke god til at lukke øjnene. Da hun finder drengen i kufferten, forsøger hun at finde ud af hvem han er, og hvor han kommer fra.
Hun har bestemt sig for at det her barn ikke får lov til bare at forsvinde.
Det viser sig at være en livsfarlig beslutning.

KAABERBØL&FRIIS er et nyt makkerpar i dansk
kriminallitteratur.

KAABERBØL
FRII S

&

DRENGEN I
KUFFERTEN

LENE KAABERBØL har på verdensplan solgt næsten to millioner bøger i mere end 30 lande, især
børne- og ungdomsromaner som for eksempel
serien om Skammerens datter. Hun bor på en
nedlagt vandmølle lidt uden for Århus, omgivet
af en varierende bestand af hunde, heste, høns
og får.
AGNETE FRIIS er udover sit virke som forfatter
også journalist; ligesom Kaaberbøl har Friis tidligere skrevet for børn og unge, blandt andet er
hun forfatteren bag succesromanen Dyresangeren. Agnete Friis har ægtemand og tre børn på
Frederiksberg, men til gengæld kun én meget
lille hund.
Drengen i kufferten er den første af foreløbig i
alt tre romaner om Nina Borg.

9 788770 554770

”Advarsel!Pandekagehuset
Hvis du åbner denne bog, sætter
du resten
af dit
liv stram
på stand-by.”
er præget
af en
– Elle
sproglig økonomi

220mm

”Nyt
makkerpar
leverer fornem pageturnerog klart
fremadskridende
underholdning.
og Friis hæver
logik, som gørKaaberbøl
den til
overliggeren på krimimarkedet.”
en fornøjelig page turner.
– Politiken

DUK K E B A RN

ISBN 9788770554770

DRENGEN I KUFFERTEN

220mm

KAABERBØL
FRII S
Nina Borg er Røde Kors-sygeplejerske. Hun arbejder med flygtninge i
Danmark, både over og under jorden, og hun er vant til nødsituationer
og pludselige udkald. Hun lever en stor del af sit liv i en verden andre
danskere sjældent ser, selv om den er lige omkring os hele tiden. Det
er en verden hvor afpresning, menneskehandel, mishandling og unødvendig død er hverdag; en verden hvor børn forsvinder hver eneste dag
uden at nogen stiller spørgsmål.

POLITIKEN

DUK K EB A RN
I

“KUGLEN LÅ FOR SIG SELV, revnet og skrammet og gulmalet på en
måde som mindede ham lidt om de søminer han havde set på film.
Forsigtigt strakte han hånden frem og rørte ved den, ganske, ganske
let. Den føltes varm, syntes han. Ikke skoldhed, bare hudvarm, som
om den var levende. Advarselsskiltet kunne stadig tydes, sort mod det
gule, på trods af skrammer og betonstøv.”
I ruinerne af et gammelt militærhospital i det nordlige Ungarn leder
to romadrenge efter apparatur eller våben de kan sælge. De finder
mere end de havde regnet med, og den kædereaktion de dermed
sætter i gang, truer med at sprænge tilværelsen i stumper og stykker for uhyggeligt mange mennesker – også for Røde Kors-sygeplejersken Nina Borg.

K RIMI

”Lene Kaaberbøl og Agnete Friis krimidebuterer med stilsikker og bidsk thriller i højt
gear.”
– Jyllandsposten

ET STILLE UMÆRKELIGT DRAB er den anden roman om Nina Borg.
Den første, DRENGEN I KUFFERTEN, vandt Harald Mogensen-prisen
som Årets Bedste Danske Spændingsroman.

H AM M E R B Y
SER IEN

”Letflydende, velkomponeret og underspillet
samfundskritisk krimi ... Deres næste udspil ventes med fornøjelse.”
– Information
”Et snyde- og lydefrit plot ... Jeg glæder mig
til et gensyn med den seje heltinde Nina
Borg.”
– Weekendavisen

C A R IN GER H A R DSEN

ISBN 9788770554770

ISBN 9788770556934

2

9 788770 554770

ET STILLE UMÆRKELIGT DRAB

“I KUFFERTEN LÅ DER EN DRENG. En nøgen, lyshåret dreng, lille og spinkel, vel højst tre år gammel. Chokket fik hende til at vælte tilbage mod
containerens ru plasticflade. Hans knæ var bøjet helt op til brystet, han
var foldet sammen som om han var en skjorte, ellers havde han vel
ikke kunnet være der. Hans øjne var lukkede, og hans hud skinnede
bleghvidt i skæret af lysstofrørene. Det var først da hun så hans læber
skilles, ganske let, at det gik op for hende at han var levende.”

90 mm

141 mm

90 mm

Af Ellen Stampe

KAABERBØL
FRII S

“Min søn må ikke tage imod slik fra mennesker
han ikke kender,” sagde Sigita.
Den fremmede kvinde virkede nervøs nu,
som om hun var blevet grebet i at gøre noget
hun ikke måtte.
“Jeg har jo ikke nogen selv.”
Et stik af medfølelse ramte Sigita midt i vreden.
“Det kommer vel nok,” hørte hun sig selv sige.
“De er jo ung.”
“Seksogtredive,” sagde kvinden, som om tallet i sig selv var en tragedie. Så vendte hun sig
brat og gik.
Sigita knugede uvilkårligt sin søn lidt tættere.
I det mindste har jeg Mikas, sagde hun til sig selv.
I det mindste har jeg ham.
Hun tørrede chokoladesporene væk med et
fugtigt lommetørklæde.
“Meresjokelade,” sagde Mikas og vred sig
som en orm. “Mere!”
“Nej,” sagde Sigita. “Der er ikke mere.”
Kaffen var blevet kold, men hun drak den alligevel. Bladskygger fra birketræerne faldt hen
over det grå sand, og Mikas kravlede rundt med
lastbilen fast knuget i højre hånd og lavede ganske livagtige motorlyde.
Bagefter var dét det sidste hun huskede.

141 mm

90 mm
29,1 mm

&

25mm

C A R IN
GER H A R DSEN

141 mm

&

90 mm

www.artpeople.dk

KAABERBØL&FRIIS er et nyt makkerpar i
dansk kriminallitteratur.
Deres fælles krimidebut DRENGEN I
KUFFERTEN løb med Det Danske Kriminalakademis prestigefyldte Harald Mogensenpris og en nominering til Glasnøglen for
bedste skandinaviske spændingsroman.
Ligesom den første roman om Nina Borg
er også ET STILLE UMÆRKELIGT DRAB solgt til
en række lande, bl.a. Norge, Tyskland, Holland,
Spanien og Italien.

C A R I N G E R H A R D S E N (f.1962) er svensk forfatter
og bor i Stockholm med sin familie.

KAABERBØL
FRII S

&

ET STILLE
UMÆRKELIGT
DRAB

Mysteriet om

PERNILLE

FÅS OGSÅ SOM LYDBOG

9 788770 556934

Krimi | Dokumentar

camilla läckberg

carin gerhardsen

Sjette bog i successerien om
Patrick og Erica.
Familiefaderen Magnus Kjellner
er sporløst forsvundet. Tilbage i
Fjällbacka har han efterladt sig
kone og to børn. På trods af at
Patrik Hedström og hans kollegaer
har gjort alt for at finde Magnus,
ved ingen, om han er død eller
levende …

er den anden roman i Carin
Gerhardsens Hammarbyserie
med den unge politibetjent Petra
Westman og menneskekloge
Conny Sjöberg. En serie af psykologiske storbykrimier.
Tjek www.hammarbyserien.se

Havfruen

90MM

100 mm
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kunsthandleren udadtil levede et lykkeligt og succesrigt liv, var han
i færd med at forlade det hele: sin kone gennem tyve år, galleriet og
villaen på Gotland. I al hemmelighed havde han planlagt at forsvinde.
Hvor var han på vej hen og hvorfor?
Efterfølgende bliver kunstneren Niels Dardels berømte maleri ”Den
døende dandy” stjålet fra et kunstmuseum i Stockholm. Det viser sig,

richard montanari

Skuespilleren

En galning med tilnavnet ”Skuespilleren” genskaber en række
berømte filmmord lige fra Psycho
til Farligt begær. Ingen ved hvilken
klassiker, han udvælger til sin
næste ”dødsscene”. Anden bog i
Richard Montanaris internationale
bestsellerserie om makkerparret
Balzano/Byrne.

ArtPeople

© FLEMMING GERNYX

at tyveriet har en forbindelse til mordet på galleristen på Gotland. Journalisten Johan Berg er lige så opsat på at opklare sagen som politiet.
Han går sine egne veje – og til det yderste – og sætter både forholdet
til kæresten Emma og deres lille datters liv på spil.

DEN DØENDE DANDY er fjerde bind i Mari Jungstedts serie af
Ole Frøslev, født 1943, har siden 1989
Gotland-krimier med politiinspektør Anders Knutas og journalisten
bl.a. udgivet en serie anmelderroste
Johan Berg.
politiromaner, en historisk roman fra
I serien er også udkommet på dansk DEN DU IKKE SER, I DENNE
krigstidens England samt en familie-

”Sej, gribende og sindssygt godt skruet sammen hen
imod det uforglemmelige klimaks.”
9
– BOOKSELLER

ole frøslev

788770 556637

STILLE NAT og DEN INDERSTE KREDS.
krønike i nutidsregi.

omslag og illustration sisterbrandt designstue

(uddrag fra bogen)

Mysteriet
om Pernille

35mm

Anders Knutas og kollegaerne fra Visby Politi finder ud af, at selvom

221mm

220mm

SKUESPILLEREN

141 mm

kunsthandler Egon Wallin fundet, klynget op i en port i Visbys ringmur.

Da Kit Sorel – privatdetektiv
Søndag– siger ja
til at hjælpe et bekymret forældrepar,
som ikke har hørt fra deres datter i
en måned, opfatter hun det først som
en rutineopgave. Men meget hurtigt
fornemmer hun, at der måske alligevel
P o l i ti ro ma n
er amerikansk krimiforfat-er noget helt galt.
”Spænding til

KRIMI

144mm

EN VINTERKOLD SØNDAGSMORGEN bliver liget af den anerkendte

”Den tager næsten
vejret fra én. Gys i
topklasse og med
masser af atmosfære.”

RICHARD MONTANARI
det sidste.”
ter og screenwriter fra Cleveland, Ohio. Han debuteKulør
rede i 1995 med Deviant Ways, der modtog en OLMAsnart får han mistanke om, at sagen”Jaså,”
er større
somnogle
så.
pris (Online Mystery Award) for ”Best First Mystery”.
jegend
gjorde
notater.
skulle
de i GrønMeget tyder nemlig på, at en svindler
har”Hvad
slået sig
op som
Montanari er Italianamerican af afstamning. Hans efland?”
profet i den hensigt at franarre ældre
damer deres sparepenge.
fektive blanding af klassisk politikrimi, killer plots, gysFor hvor er materialet fra Julies tur
”Hun fortalte ikke så meget om
og mysterier er blevet et kæmpehit verden over. Ikketil Grønland for at skrive om CIA’s
det, men …” Bo tændte en cigaret og
Samtidig tilspidses forholdet til besættelsesmagten.
Sabotagen
mindst i Storbritannien, hvor han rangerer som ”best-ﬂyvninger med terrormistænkte? Hvem
inhalerede, ”det drejede
sig vist om de
griber om sig, og tyskerne øger der
presset
påy,politiet
for at
CIA-ﬂ
som mellemlander
deroppe.”
selling author” i top 10-klassen, og hvor andet bind er
i den fremmede mand, der for nylig
har låst sig ind i hendes ”Rigtig
lejlighed?
Og
hyggelig
Kirsten så misbilligende
pågribe gerningsmændene, mens befolkningen
straffes med på ham, så rejste hun serien med Jessica Balzano og Kevin Byrne (The Skin
uhygge,Arthur
beskrevet så
hvilken rolle spiller fysikeren
sig
og
åbnede
et
vindue.
”Det
var
noget
med
nogle
udvidet spærretid og falske luftalarmer. Og ikke mindst
Gods) i 2006 blev valgt som årets fjerdebedste bog afReddington?
man får lyst til med
fanger,” sagde hun over skulderen.
egne øjne at bese
vokser truslen mod de danske jøder.
Sunday
Times.
”Terrorister,” han askede, ”det var terrorister,
Gotland.”

JESSICA BALZANO
& KEVIN BYRNE

Pernille-sagen. Sankthansaften
2006 bliver 14-årige Pernille
Oldenborg Lind fundet død i sit
hjem. Politiet lukker sagen som
selvmord. Men familien tror ikke
på forklaringen. En gruopvækkende beretning om et mareridt
uden ende.
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Kit får mistanke om, at sagen har
som skulle ﬂyves til forskellige fængsler.”
Søndag
noget med klima og miljø at gøre, og
”Jamen, det var da hemmeligt,” sagde hun,
OM ROSENKRANS-MORDENE
da hun får en meget alvorlig advarsel,
”det stod der i avisen. Og det var vist også ulov”En begavet, sammensat og rystende thriller fra enved hun, at hun er på rette spor. Men
ligt?” Hun så spørgende på mig.
samtidig bliver det klart, at hun har fat
”Det var terrorister,” gentog han og tog endnu forfatter, der tør tage chancer, være nyskabende og ef-7
5-2 70
terlade læserne med en skræk i livet længe efter sidstei en sag, hvor der er så meget på spil,
et drag 97
af8-8
cigaretten.
7-7 05
ISB N
at modstanderne vil tage alle midler i
”Ja, hvad ved jeg,” hun virrede med hovedet og side er vendt.”
ISBN
978-87-7055-663-7
brug
for at forhindre hende i at afsløre
sank atter ned i sofaen, ”der sker jo så meget …”
– BOOKREPORTER
sandheden.
le .d k øjne blev blanke. ”Det er
Hun tav brat,
ogop
hendes
rt pe
w w .a
w
uvisheden, der er det værste,” hviskede hun.

På et nedlagt militærhospital i
Ungarn har to romadrenge gjort
deres livs fund – tror de.
Det nye succes-makkerpar i dansk
kriminallitteratur, Lene Kaaberbøl
og Agnete Friis, er nu tilbage med
næste bind om Røde Kors-sygeplejersken Nina Borg.

Et stille
umærkeligt drab

Profeten er fjerde selvstændige bind
politiromaner
fra besættelses”En afi en
deserie
mest
overbevisende
krimiforfattere i sin generation.”
SVENSKA DAGBLADET
tidens København med fællestitlen
”Mørketid”. De tidligere bind, Den
Grønne Bar, Hestetyven og Slagteren
fra Ryesgade, blev modtaget med
stor begejstring af anmelderne og
indbragte i 2006 Ole Frøslev et diplom
fra Det Danske Kriminalakademi for
”begyndelsen på en lovende serie”.
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OLE FRØSLEV Profeten
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”I den senere tid har hun været ret opslugt af sit
arbejde. Der var noget med den der miljøorganisation …” Bo rynkede panden. ”Hvad er det nu,
hedder?”
Det er foråret 1943, og opdagerneden
på Station
7 på Østerbro
Kirsten trak på skuldrene.
er ved at drukne i sager. Især de mange overtrædelser af
Han sad lidt, strøg tankefuldt ﬁngerspidserne
forbuddene i forbindelse med besættelsen
tid og skal
hen over tager
næseryggen.
”Nå, men …” han rettede
”I hvert
har det været sådan, lige siden
klares ved siden af de løbendesig.
sager
som fald
indbrud,
kom fra
Grønland.”
cykeltyverier og ikke mindst enhun
storstilet
indsats
for at
”Grønland?” Jeg så opmærksomt på ham.
fange en huserende sædelighedsforbryder.
”Hvornår var det?”
”Det må efterhånden være et halvt års
Midt i travlheden findes en ældre kvinde
død
i sinvar
lejlighed.
tid siden.
Hun
deroppe
sammen
enmord,
kollega.”
Dødsattesten siger hjerteslag, men
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DEN

døende

ditte birkemose, født

1953, har skrevet både børne- og
ungdomsbøger og voksenromaner.
I 1996 udgav hun den første danske
femi-krimi, Til toner fra Tosca, om
privatdetektiven Kit Sorel. Den blev
i 1998 efterfulgt af Hadets engel, som
blev tildelt Dan Turell-prisen. Efter
nogle års pause er hun nu tilbage
med den tredje krimi om Kit Sorel.

DANDY

MARI JUN

Sveriges mes
Hendes serie
spektør Ande
stor succes.
deriblandt U
filmatiseret m
en af rollerne
Mari Jungste
tilbringer som
i Stockholm
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Gangsterpigen
Kriminalbetjent Bjørner og
kollegerne har nok at rive i, da
en gangsterpige træder ind på
scenen, og ingen ved, om hun er
forbryder eller modstandskvinde.
Og så – den 19. september – bliver
politiet taget.
Serien Mørketid er historien om
danskernes hverdag under besættelsen.

ditte birkemose

U-233

03/02/10 14.18

Ditte Birkemose skriver ganske enkelt fremragende godt og fortæller
med glød og fornemmelse for
sceneopbygning.
Politiken
Ditte Birkemose byder på et veloplagt gensyn med privatdetektiven
Kit Sorél i U-233.
Berlingske Tidende

Mari Jungsted

Den døende dandy
Undervejs tror man sig klog på
plottet, men glem det! – Jungstedt
driver sine vildt gættende læsere
på vildspor, indtil man overgiver
sig og lader hende om at binde
samtlige ender.
Politiken

People’sPress
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Sorte
Tangenter
En sen aften mødes 5 forfattere. De er på litterær konference på en gammel herregård.
Konferencen er kedelig, og de 5 har sat hinanden stævne til rødvin og konkurrence i at
fortælle den bedste historie ved den tændte
kamin i halvmørket……..
Mød op i Trykkeriet lørdag kl. 14.45 og hør Hans
Laurens fortælle den uhyggelige historie.

POLITIHISTORISK MUSEUMS

VANDREUDSTILLING
10.-11. april 2010

Politihistorisk Museums vandreudstilling viser smagsprøver
på politiets hverdag i 1800-tallet og under besættelsen. På
mordvåben, politikøretøjer, politihunde, våben, historiske
fotografier og meget mere.

Læs mere på www.politimuseum.dk

Prisuddelinger
Det danske Kriminalakademi
uddeler lørdag diplomer,
Palle Rosenkrantz Prisen
og Harald Mogensen Prisen.

Scene 3, lørdag kl. 13
28

Film og bøger i seriemordergenren udgør ….et populærkulturelt skrækkabinet for mentale
tilstande, der ikke overholder
samfundspagtens fundamentale spilleregler om tilfredsstillelse af begær og fantasi.
(citat: Forbrydelsen elementer, 2009)

VIGTIG INFO OG AKTUELLE TILBUD

SMS: VISIT OPLEV SMS: VISIT MUSIK
TIL 1272
TIL 1272
OG FÅ EN SMS MED
AKTUELLE OPLEVELSER

OG FÅ EN SMS MED
AKTUELLE MUSIKOPLEVELSER

- DIREKTE TIL
DIN MOBIL...
Den korteste vej til målet!
Det er nu blevet endnu nemmere at få de vigtigste og mest
aktuelle informationer, lige når du har brug for dem. VISITHORSENS ønsker at give dig de bedste oplevelser, og vi er
med overalt.

SMS: VISIT SPORT
TIL 1272

SMS: VISIT BØRN
TIL 1272

Du sender blot en sms til 1272 med VISIT XXX (den

OG FÅ EN SMS MED
AKTUELLE SPORTSBEGIVENHEDER

OG FÅ EN SMS MED
AKTUELLE BØRNEAKTIVITETER

oplysninger.

ønskede sms kode), så får du en sms retur med relevante
oplysninger, gode tilbud og direkte link til yderligere

Pris: alm. sms-takst
Sms udbyder: Quick info · Søren Frichsparken 40a · Åbyhøj
Tlf. 29887704 ·Fortrydelsesret 14 dage

SMS: VISIT NATUR SMS: VISIT UDSTIL
TIL 1272
TIL 1272
OG FÅ EN SMS MED
AKTUELLE OPLEVELSER I NATUREN

www.VISITHORSENS.dk

OG FÅ EN SMS MED
AKTUELLE UDSTILLINGER

Bare rolig. Ryslinge Højskole arrangerer i
samarbejde med Krimimessen en hel højskoleuge skræddersyet til dig, der elsker
krimier. Mød bl.a. Anders Olesen, som er
aktuel med lægekrimien Placebo, og krimieksperten Anton Koch-Nielsen fra Det
Danske Kriminalakademi. Og så kommer vi
ikke uden om en lektion i skurkologi ved Bo
Tao Michaëlis og Henrik Palle.

Ugen byder også på finale i VM-fodbold på
storskærm, sækkepibekoncert og whiskysmagning, ekskursion til et fængslende
sted på Fyn og masser af sang, god mad og
intenst samvær.
Den 10. til 16. juli 2010.
Pris: 4.000 kr. (voksen, dobbl. værelse)

Yderligere informationer: www.ryslinge-hojskole.dk eller tlf.: 6267-1020

Anton Koch-Nielsen

		

29

Vores butik bugner af fængslende krimier

Kig ind, vi vejleder gerne ved køb af
spændende krimier og andre gode
bøger...

Helle & Allan Nancke
Bog & Idé Horsens

30

Søndergade 30. Tlf. 75 611 711

Mød os…
•
•
•
•
•
•
•
•

Audioteket
Bog & Ide
Cicero
Forlaget Torgard
Horsens Bibliotek
Klim
Litteratursiden
Lydbogsklubben

•
•
•
•
•
•
•

Papyrus
Siesta
Sohn
Plan B
Sherlock Holmes
museet
Skriveforlaget
Bogforlaget HER&NU

TOPKRIMIER TIL MESSEPRISER

KOM OG GØR ET

BOGKUP HOS

EN VERDEN
AF KRIMIER

MICHAEL CONNELLY

IAN RANKIN

DON WINSLOW
Oplev også
kunstnergruppen
SLOTTET’s
nyeste projekt

inspireret af Manets
berømte maleri.
Temaet er fortolket i
installation, skulptur
og maleri, både
udenfor og inde i
gruppens værksted
i det gamle Væveri

COLIN DEXTER
SARAH JOHNSEN
TUE HOLM CHRISTENSEN

MARTIN JENSEN

KURT AUST
KJELL ERIKSSON
KARIN FOSSUM
EDGAR ALLAN POE

R.D. WINGFIELD
LARRY BEINHART
ANDREW TAYLOR

STEPHEN BOOTH
J. WALLIS MARTIN

Kunstnergruppen SLOTTET er en gruppe af billedkunstnere,
keramikere, skulptører og tegnere, der har til huse
i det gamle væveri på det nedlagte fængsel i Horsens.
Se mere på www.slottethorsens.dk

GEORGE PELECANOS
HENNING MANKELL
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