2015
Gå ikke glip af Krimimessen
– dét ville være en forbrydelse

Interviews

Foredrag

Signeringer

Lørdag den 21. marts kl. 10-17
Søndag den 22. marts kl. 10-16
Arrangør:

BIBLI TEK

Se mere og køb billet på:

www.krimimessen.dk

Forsamlingshuset

Snedkeriet

Gymnastiksalen

TV2-regionerne er på Krimimessen
med egen scene.
Der transmitteres live i hele
weekenden.
Kom med bag kameraet.
Se særskilt program.

10.30 Jussi Adler-Olsen
taler med Lida Wengel om Den
grænseløse

10.15 Alverdens religioner i et
kriminelt lys. Ved Per Drustrup
Larsen

11.15 Danmark Læser Dagen
den 23. april 2015. Mød Morten
Hesseldahl

11.00 Edgar Allan Poe og detek-

11.45 Jeanette Øbro Gerlow og
Ole Tornbjerg taler med Christine
Feldthaus om Det norske job

11.45 Minutmysterier. Hjælp detektiven med at finde forbryderen.
Skuespillerne fra Momolydbog
fortæller

Hovedbygningen
FÆNGSELSMUSEET
Benyt lejligheden til en unik guidet
tur rundt på Fængslet.
Der er start kl.:
11.00 - 11.30 - 12.30
13.00 - 14.00 - 14.30
Hent en gratis billet i billetsalget.
Se omtalen på side 28.

Udenlandske forfattere:

Tove Alsterdal, Sverige
Stefan Ahnhem, Sverige
Sascha Arango, Tyskland
Else Barratt-Due, Norge
Kerstin Bergman, Sverige
Cilla & Rolf Börjlind, Sverige
Paul Cleave, New Zealand
Ann Cleeves, England
Carin Gerhardsen, Sverige
Elisabeth Gulbrandsen, Norge
Sophie Hannah, England
Kati Hiekkapelto, Finland
Jørn Lier Horst, Norge
Mons Kallentoft, Sverige
Jean Hanff Korelitz, USA
Håkan Nesser, Sverige
Fredrik T. Olsson, Sverige
Anders Roslund, Sverige
Ann Rosman, Sverige
Craig Russell, Skotland
Sofie Sarenbrant, Sverige
Gard Sveen, Norge
Stefan Thunberg, Sverige
Helene Tursten, Sverige
Chris Tvedt, Norge

12.15 Rachel Röst taler med
Helle Vincentz om Læs for livet.
Rachel Röst møder også Lene
Kaaberbøl og Jussi Adler-Olsen
13.00 Prisuddelinger. Det Danske Kriminalakademi overrækker
Palle Rosenkrantz prisen til Håkan
Nesser, Harald Mogensen Prisen
til Thomas Rydahl og Debutantdiplomet til Hans Davidsen-Nielsen.
Dansk Horror Selskab overrækker
Horrorprisen
13.30 Håkan Nesser taler med

Bo Bjørnvig om Levende og døde
i Winsford

14.00 Findes der en nordisk krimiformel? Cilla og Rolf Börjlind, Jørn
Lier Horst og Agnete Friis taler
med Else Baratt-Due
14.45 Bag kulissen.

Jussi Adler-Olsen og hans redaktør
Anne Christine Andersen taler med
Nanna Mogensen

15.20-16.00 PAUSE
16.00-17.00 Skønlitteratur på
P1 sender live fra Krimimessen

Vesthallen – Uhyggeligt meget for børn
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
11-15
11-16
11-16
11-16
11-16

Søren Jessen fortæller om Det blå blod

tiven Auguste Dupin - en genre
fødes.Ved Torben Carlsen

12.15 Deckarnas förhållande till
naturvetenskapen.
Ved Kerstin Bergman

13.00 Nordic Noir - og hvorfor
danske tv-drama serier sælger
godt i udlandet.
Ved Anne Marit Waade

Gysereftermiddag
13.15 Horrorprisen uddeles i
Snedkeriet

13.45 Michael Kamp taler med
Jacob Krogsøe om Samlerne
14.15 Teddy Vork taler med Jette
Holst om Sprækker
14.45 Vinderen af Horrorprisen
taler med Steffen Larsen
15.15 Om Den internationale
gyserskole. Kenneth L. Truelsen
fortæller
15.45 Nikolaj Højberg taler med
Jette Holst om at udgive temaantologier
16.15 Rikke Schubart taler med
Jacob Krogsøe om Bid og Mørke
16.35 Niels Ole Busk taler Med
Jette Holst om Lidenskabens pris

Mette Finderup fortæller om Den sultne zombie
Højt Plan sætter lyd til bogen Billy smiler rødt
Henrik Einspor fortæller om Hansi Hønegal og Den grønne detektiv
Momolydbog præsenterer Minutmysterier
Dennis Jürgensen taler med Steffen Larsen om Spøgelseslinien, Ikke en fjer bedre og Gargoylens gåde
Højt Plan sætter lyd til bogen Billy smiler rødt
Lene Kaaberbøl fortæller om serien Skammerens datter
Benni Bødker fortæller om serien Operation
Hør børns egne krimier
Zombie-Sminke-Workshop & Zombie-Special effects-Workshops med Fantasyfabrikken
Monster-skrive-Workshop med forfatter LG Jensen
Sæt lydeffekter til din Monster-historie fra skriveworkshoppen med Anders Møller
Monstre i Minecraft med Anders Boysen
Zombie-tegne-Workshop. Tegn fx Billy fra Billy smiler rødt med illustrator Tom Kristensen

LØRDAG DEN 21. MARTS
Trykkeriet

Teltet: Rød scene

Teltet: Sort scene

10.30 Bogpusher Jannik Lunn
fortæller om de bedste krimier
og spændingsromaner fra det
seneste år

10.05 Krimimessen åbner. Michael
Katz Krefeld holder åbningstalen

10.20 Hans Davidsen-Nielsen
taler med Liselotte Wiemer om
Hypokonderens død

11.15 25 litterære krimiserier. Fra

Simenon og Chandler til Kepler
og Kerr. Niels Lillelund og Jesper
Stein fortæller

11.45 De voldelige elementer i
krimi- og spændingslitteraturen.
Dennis Jürgensen, Anders
Roslund, Stefan Thunberg og
Stephanie Caruana diskuterer
med Nanna Mogensen
12.30 Serial - når podcast er den

nye pageturner.
Katrine Hornstrup Yde og Jannie
Schjødt Kold fortæller

13.10 Jean Hanff Korelitz taler
med Niels Lillelund om Det burde
du have vidst
13.30 Mons Kallentoft taler med
Tonny Vorm om Zack
14.00 Kati Hiekkapelto taler med
Helle Vincentz om Kolibrien

14.30 Christine Feldthaus taler

med Bo Tao Michaëlis om deres
fælles begejstring for Fred Vargas

10.20 Parmiddag. En fortælling om
Hr. Roos - nu også i en sang ved
Morten Bjerregaard
10.40 Kristian Kornø taler med

Thomas Aagaard Skovmand om
Exit Pusher Street

11.00 Anita Lillevang taler med
Rebekka Andreasen om Den gale
mand fra Arnsted
11.20 Christian Dorph og Simon
Pasternak taler med Bent Stenbakken om Tal til mig

10.40 Claus Mørkbak Højrup
taler med Walther Knudsen om
Mordet ved Dybbøl Banke
11.00 Henning Mortensen taler
med Jakob Levinsen om Kvinden
i korshæren
11.20 Jakob Melander taler
med Berit Holbek Jensen om De
berusedes vej
11.40 Agnete Friis taler med
Susanne Bjertrup om Blitz

11.40 Lene Hjorth og Christian W.
Larsen taler med Thomas Aagaard
Skovmand om To tunger

12.00 Morten Hesseldahl taler
med Henrik Palle om Ernestos
hænder

12.00 Christian Frost taler med
Liselotte Wiemer om Gud er bare
hund stavet bagfra

12.20 Lisbeth A. Bille og Steen
Bille taler med Susanne Bjertrup
om I ond tro

12.20 Michael Katz Krefeld taler
med Lida Wengel om Savnet

12.40 Mogens Blom taler
med Frode Z. Olsen om Gidsel i
Amman

12.40 Inger Wolf og Inger
Gammelgaard Madsen taler om
Det perfekte sted at dø og Dommer
og bøddel

13.00 Ann Cleeves taler med
Diana Bach om Blå luft

13.20 Sascha Arango taler med

13.20 Steffen Groth taler med
Morten Hesseldahl om Osamas
hævn

13.40 Julie Hastrup taler med Ulla

Hinge Thomsen om Farlig fortid

13.40 Anne-Marie Vedsø Olesen
taler med Susanne Bjertrup om
Bastarden

14.00 Erik Hauervig taler med
Jannik Lunn om Voldsspiralen

14.00 Paul Cleave taler med
Niels Lillelund om Samleren

og Chris Tvedt taler med Jesper
Stein om Den blinde gud

14.20 Jesper Stein taler med
Tonny Vorm om Akrash

16.05 Stefan Ahnhem og Helene
Tursten taler med Henrik Palle om
filmatiseringen af Irene Huss-serien

14.40 Thomas Rydahl taler med
Bo Bjørnvig om Eremitten

14.20 David Sparrevohn Mørck
taler med Thomas Aagaard Skovmand om Det uvelkomne bevis

15.00 Prisvindende Gard Sveen

(Glasnøglen 2014), Tove Alsterdal
(bedste svenske krimi 2014) og
Thomas Rydahl (bedste danske
krimi 2014) taler med Nanna
Rørdam Knudsen om prisers
betydning

15.40 Elisabeth Gulbrandsen

16.30 Skurkologi. Det proto-

protagonistiske dilemma - hvem
er den egentlige hovedperson i
krimifiktionen fra Conan Doyle til
Dexter. Forelæsning ved Dr. Palle
og Dr. Michaëlis

Jakob Levinsen om Sandheden og
andre løgne

15.00 Carin Gerhardsen taler med
Lida Wengel om Hendes iskolde
øjne
15.20 Craig Russell taler med Bo
Tao Michaëlis om En frygt for sort
vand
15.40 Dennis Jürgensen taler med
Susanne Bjertrup om Løbende
tjener

Forfatterne
signerer hos
Bog & idé i TELTET
– Se opslag
Der kan forekomme ændringer.
Se ændringerne i det reviderede
program og på www.krimimessen.dk

16.00 Martin Jensen taler med
Steffen Larsen om Ærens åg
16.20 Lotte Petri taler med Bent
Stenbakken om Hvidt snit
16.40 Lene Kaaberbøl taler med

Nanna Rørdam Knudsen om
Madeleine-bøgerne

14.40 Sophie Hannah taler med
Henrik Palle om Monogrammordene
15.00 Eva Maria Fredensborg
taler med Berit Holbek Jensen om
I blinde
15.20 Kim Juul taler med Jens
Østergaard om Stilstand i fuld fart
15.40 Cilla og Rolf Börjlind taler
med Ulla Hinge Thomsen om Sort
daggry
16.00 Fredrik T. Olsson taler
med Jannie Schjødt Kold om
Kædens sidste led
16.20 Claus Lohmann taler med
Jannik Lunn om Genspejl
16.40 Lotte Dalgaard taler med
Thomas Aagaard Skovmand om
Tvillingesagen

Forsamlingshuset

Snedkeriet

Gymnastiksalen

TV2-regionerne er på Krimimessen
med egen scene.
Der transmitteres live i hele
weekenden.
Kom med bag kameraet.
Se særskilt program.

10.00 Hør en historie.

10.30 Kerstin Bergman taler
med Else Baratt-Due om
Swedish Crime fiction - the making
of Nordic Noir

Hovedbygningen
FÆNGSELSMUSEET
Benyt lejligheden til en unik guidet
tur rundt på Fængslet.
Der er start kl.:
11.00 - 11.30 - 12.30
13.00 - 14.00 - 14.30
Hent en gratis billet i billetsalget.
Se omtalen på side 28.

Momolydbog fortæller Hitchcock

10.30 Elementært, min kære
Watson. Bjarne Nielsen fortæller
om Sherlock Holmes
11.00 Videnskabskrimien og dens
aktuelle styrke og popularitet.
Peter Høeg, Lisbeth A. Bille og
Steen Bille diskuterer med Frank
Egholm Andersen
11.45 Den moderne privatdetektiv: Privatdetektivens hverdag.
Uffe Bodeholt og Isabelle Ologelul
fra UIP Consult ApS Privat
efterforskning fortæller
12.30 Paul Cleave taler med Berit

Udenlandske forfattere:

Tove Alsterdal, Sverige
Stefan Ahnhem, Sverige
Sascha Arango, Tyskland
Else Barratt-Due, Norge
Kerstin Bergman, Sverige
Cilla & Rolf Börjlind, Sverige
Paul Cleave, New Zealand
Ann Cleeves, England
Carin Gerhardsen, Sverige
Elisabeth Gulbrandsen, Norge
Sophie Hannah, England
Kati Hiekkapelto, Finland
Jørn Lier Horst, Norge
Mons Kallentoft, Sverige
Jean Hanff Korelitz, USA
Håkan Nesser, Sverige
Fredrik T. Olsson, Sverige
Anders Roslund, Sverige
Ann Rosman, Sverige
Craig Russell, Skotland
Sofie Sarenbrant, Sverige
Gard Sveen, Norge
Stefan Thunberg, Sverige
Helene Tursten, Sverige
Chris Tvedt, Norge

Holbek Jensen om Samleren

13.00 Håkan Nesser taler med
Jesper Stein om Levende og døde
i Winsford
13.30 Fredrik T. Olsson taler med
Tonny Vorm om Kædens sidste
led
14.00 Peter Høeg taler med Jes-

per Stein om Effekten af Susan

14.45 Musik bag tremmer. Kirsten
Mehlsen og Søren Rønnehøj
fortæller.

11.00 Eva Marie Fredensborg og
Jakob Melander fortæller om krimistafetten Intet nyt fra Rådhusvej
11.30 Palle Schantz Lauridsen
fortæller om sin bog Sherlock
Holmes i Danmark

12.15 Kvinnliga detektiver från
Miss Marple till Lisbeth Salander
ved Kerstin Bergman
13.00 Jakob Melander og

Jeanette Øbro Gerlow står sammen med andre bag en nystartet
efteruddannelse for forfattere. De
fortæller her om uddannelsen,
qwerty.dk

13.30 Ove Kryger Rasmussen og
Frederik Strand taler med Frode
Z. Olsen om bogen Rejseholdets
historie
14.30 Minutmysterier. Hjælp detektiven med at finde forbryderen.
Skuespillerne fra Momolydbog
fortæller
15.00 Krimi bingo-banko med
Maria Bruun Fanø og Jette Holst

Vesthallen – Uhyggeligt meget for børn
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
11-15
11-15
11-15
11-15
11-15
11-15

Musikskolen med gysende musik
Glenn Ringtved taler med Steffen Larsen om Kings of Jutland
John Kenn Mortensen fortæller om De utilpassede
Line Kyed Knudsen fortæller om Hvidt støv 1 - De døde vågner
Momolydbog præsenterer Minutmysterier
Musikskolens orkester Black Birds spiller gysende musik
Rachel Röst fortæller om projektet Læs for livet
Hør børns egne krimier
Zombie-Sminke-Workshop med Fantasyfabrikken
Zombie-Special effects-Workshops med Fantasyfabrikken
Monster-skrive-Workshop med forfatter LG Jensen
Sæt lydeffekter til din Monster-historie fra skriveworkshoppen med Anders Møller
Monstre i Minecraft med Anders Boysen
Monster tegne spillet. Workshop med Katrine Westenholz

SØNDAG DEN 22. MARTS
Trykkeriet

Teltet: Rød scene

Teltet: Sort scene

10.30 Skriver to bedre end én?
Elisabeth Gulbrandsen, Chris Tvedt,
Christian Dorph og Simon Pasternak taler med Bo Tao Michaëlis

10.00 Parmiddag. En fortælling

10.00 Jesper Stein taler med Carl
Wengel Grauballe om Akrash

11.00 Krimielementet i moderne

10.20 Sophie Hannah taler med

Nanna Rørdam Knudsen om
Monogram-mordene

10.20 Nina Vad Holtum taler med
Jannik Lund om Ikonen

amerikanske tv-serier. Henrik Palle
og Bo Tao Michaëlis taler med Niels
Lillelund

11.45 25 års mord under lup.
Retsmediciner Asser Hedegård
Thomsen fortæller om sit nye
forskningsprojekt, Drab i Danmark
12.30 Et barnelig i en kuffert.
Agnete Birger Madsen fortæller om
fødsler i dølgsmål, barnemord og
fosterfordrivelse
13.15 Snushaner og hårdkogte

(anti)helte. Bo Tao Michaëlis
fortæller

13.45 Povl Holstein Nielsen,

Politikommissær fra Nationalt Kriminalteknisk Center Vest fortæller om
sit arbejde.

14.30 The Drop – på dansk Under
bordet. Forlaget Klim viser filmen.
Dennis Lehane er manuskriptforfatter. (Varighed: 106 minutter)

om Hr. Roos - nu også i en sang
ved Morten Bjerregaard

10.40 Steen Harvig taler med
Bent Stenbakken om Copyman
11.00 Gard Sveen taler med

Jakob Levinsen om Den sidste
pilgrim

11.20 Jørn Lier Horst taler med
Susanne Bjertrup om Hulemanden
11.40 Craig Russell taler med

Jens Østergaard om En Frygt for
sort vand

12.00 Sofie Sarenbrant taler med

Ulla Hinge Thomsen om Åbent
hus

12.20 Ann Cleeves taler med
Jakob Levinsen om Blå luft
12.40 Hans Mortensen taler
med Steffen Larsen om Fjendens
bedste ven
13.00 Mons Kallentoft taler med
Niels Lillelund om Den femte årstid
13.20 Thomas Clemen taler med

Henrik Palle om Berlin 404

Udstillere i Teltet:

Anton & Ludwig
Bog & idé
Clausen Publishing
eReolen
Fahrenheit
Forlaget Hetland
Forlaget Historia
Forlaget Proportion
Føtex
Gyldendal
H. Harksen Productions
Hebsgaard-Korslund og Griffle
Jentas
Juul og Fredensborg
Klim
Krimifan
Lindhardt & Ringhof
Litteratursiden
Loxodonta
Læs for livet
Mellemgaard
Modtryk
Momolydbog
Papyrus
Plusbog
Politikens forlag
Siesta
Skriveforlaget
Tellerup
Turbine
Ådalen

10.40 Jesper Holm taler med
Rebekka Andreasen om Corpus
Christi
11.00 Ann Rosman taler med

Lida Wengel om Arsenikmordet

11.20 Anders Roslund og Stefan
Thunberg taler med Jesper Stein
om Bjørnedansen
11.40 Jan Thiele taler med Tonny
Vorm om Døden på vej derhen
12.00 Søren Lassen taler med

Jannik Lunn om Den blå græshoppe

12.20 Jens Henrik Jensen taler
med Bo Bjørnvig om De mørke
mænd
12.40 Stefan Ahnhem taler med
Stephanie Caruana om Offer uden
ansigt
13.00 Jean Hanff Korelitz taler
med Susanne Bjertrup om Det
burde du have vidst
13.20 Helene Tursten taler med

Jannie Schjødt Kold om Jagtmark

13.40 Louis Klostergaard taler

13.40 Tove Alsterdal taler med
Diana Bach om Lad mig tage din
hånd

14.00 Jørgen Bodilsen taler med

Jannik Lunn om Legenden

14.00 Lars Kjædegaard taler med
Lida Wengel om Døden i Harkaberg

14.20 Lotte og Søren Hammer
taler med Ulla Hinge Thomsen om
Elskede Heidi

14.20 Lone Theils taler med Berit
Holbek Jensen om Pigerne fra
Englandsbåden

14.40 Karin Hede taler med Bent
Stenbakken om Under liv

14.40 Lasse Holm taler med Bo
Tao Michaëlis om Grækeren

15.00 Hanne Bech Hansen taler
med Henrik Palle om Under rosen

15.00 Morten Buschmann taler
med Susanne Bjertrup om Indhenter

med Thomas Behrmann om
Kvinden i det røde mudder

15.20 Svend Sørensen taler med
Thomas Behrmann om Brevet til
Saxo: en krimikrønike fra Thy
15.40 Parmiddag. En fortælling

om Hr. Roos - nu også i en sang
ved Morten Bjerregaard

Forfatterne
signerer hos
Bog & idé i TELTET
– Se opslag
Der kan forekomme ændringer.
Se ændringerne i det reviderede
program og på www.krimimessen.dk

Velkommen til
Krimimessen 2015
Lørdag den 21. marts kl. 10.00 åbner Krimimessen,
og forfatteren Michael Katz Krefeld holder åbningstalen
I påsken har vi tid til at slappe af med at læse, og
mange vil gerne læse en god krimi. Krimimessen er en
glimrende begivenhed til at lade sig inspirere og eventuelt friste af de mange gode tilbud fra boghandler- og
forlagsstande. Mange læser p-bøger, mens e-bøger
og lydbøger bliver mere og mere populære. Bibliotekernes flotte tilbud fra eReolen præsenteres i år på Krimimessen, men vi slapper også af med en krimi på TV
eller streamer en af de mange serier.
Agatha Christie bliver 125 år. Krimimessen fejrer hende med besøg af den engelske forfatter Sophie Hannah, der sidste år udgav Monogram-mordene - det nye
Hercule Poirot-mysterium.
Programmet i år har netop fokus på DETEKTIVEN.
Privatdetektiven, snushanen, den hårdkogte og ”den
virkelige”.
Nordic noir og nordic cool er hot. Jussi Adler-Olsen,
Danmarks mest populære forfatter i disse år, modtager
den ene udenlandske pris efter den anden, og han er i
høj grad med til at vende udlandets litterære blik mod
Danmark og Norden. Vi glæder os til igen at byde ham
velkommen til Krimimessen.

og Finland, men også forfattere fra England, Tyskland,
Skotland, USA og New Zealand.
Og prisuddelinger bliver der igen til Krimimessen. Det
danske Kriminalakademi og Dansk Horror Selskab
uddeler deres priser og diplomer. Håkan Nesser og
Thomas Rydahl modtager de danske krimipriser.
Fiktion og virkelighed går hånd i hånd til Krimimessen.
Foredrag om bl.a. retsmedicin og politiarbejde er populære.
I Vesthallen åbner Krimimessen for børn og barnlige
sjæle, denne gang med klamme zombier. Zombierne
synes at have invaderet børne- og ungdomsbøgerne.
Der vil blive zombie- og monsterworkshops samt præsentation af forfattere, der har skrevet zombierne ind i
bøgerne, bl.a. Mette Finderup med bogen Den sultne
zombie og det lokale hiphop-band Højt plan, der sætter lyd til historien om pingvinen Billy, der smiler rødt.
Der bliver gang i den - også i Vesthallen.

Kristian Dyhr
Kulturudvalgsformand

I år deltager flere end 100 forfattere og foredragsholdere i Krimimessen fra Danmark, Norge, Sverige

Horsens Bibliotek
byder velkommen!
Vi er glade for at præsentere programmet for 2015 og
takker alle samarbejdspartnere for den fine opbakning.
I år er TELTET med forlag, boghandlere, café og andre
udstillere igen at finde i Fængselsgården. TELTET er
større, der er flere udstillere og nu med 2 scener.
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Lidt praktiske oplysninger:
Vi åbner dørene kl. 9.45 begge dage.
Vi gør opmærksom på, at der er et begrænset antal
tilhørerpladser på de forskellige scener. Der er skrappe
brandkrav, så kom i god tid, hvis der er en bestemt
forfatter, du bare MÅ høre.

Der er god mulighed for at
købe mad, kaffe, øl og vin
på Krimimessen.
Vi ønsker jer god fornøjelse
med Krimimessen 2015.
Lisbeth Christensen,
Vibeke Johansen &
Pia Andersen

Kjædegaard
l. 14.00~
~Søndag k

Sort scene

BöRjLIND
. 14.00~
~Lørdag kl

t
i Snedkeri0e~
. 15.4
~Lørdag kl
Sort scene

HØEG
l. 11~
~Søndag k

t
i Snedkerie~
l. 14.00
~Søndag k
t
i Snedkerie

MELANDER
. 11.20~
~Lørdag kl

Sort scene

HASTRUP
. 13.40~
~Lørdag kl

Rød Scene
FØLG OS PÅ FACEBOOK

7

Udstillere i TELTET
Stand 1
Stand 1a
Stand 2
Stand 3
Stand 4
Stand 5
Stand 6
Stand 7
Stand 8
Stand 9
Stand 10
Stand 11
Stand 12
Stand 13
Stand 14
Stand 15

Caféområde
Forlaget Hetland
Føtex
Litteratursiden
eReolen
Krimifan
Siesta
Klim
Plusbog
Bog & idé
Politikens forlag
Jentas
Clausen Publishing
Lindhardt & Ringhof
Ådalen
Gyldendal

Stand 16
Stand 17
Stand 18
Stand 19
Stand 20
Stand 21
Stand 21a
Stand 22
Stand 23
Stand 24
Stand 25
Stand 26
Stand 27
Stand 28
Stand 29
Stand 30

Papyrus
Juul og Fredensborg
Skriveforlaget
Anton & Ludwig
Turbine
Forlaget Proportion
Momolydbog
Modtryk
Mellemgaard
Læs for livet
Tellerup
Fahrenheit
H. Harksen Productions
Hebsgaard-Korslund og Griffle
Forlaget Historia
Loxodonta

Information, billetsalg & dankortautomat
findes ved indgangen til FÆNGSLET

Find os på stand nr. 15

Køb bøgerne hos Bog & Idé på stand nr. 9
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Uhyggeligt meget for børn!
Vesthallen

Lene Kaaberbøl
Forum

Benni Bødker
Forlaget Corto

Dennis Jürgensen
Tellerup

Line Kyed Knudsen
Gyldendal

Glenn Ringtved
Gyldendal

Søren Jessen
Gyldendal

John Kenn Mortensen
Carlsen

Mette Finderup
Carlsen

Rachel Röst
Læs for livet

Momo
Skuespillernes
Lydbogsværksted

Henrik Einspor
Steffen Larsen
Forlaget Løse Ænder Interviewer

Tom Kristensen
Illustrator

Højt Plan

Musikskolen
Black Birds

10
10

Særskilt program for Vesthallen fås fra den 9. februar på
www.krimimessen.dk eller på et af bibliotekerne
i Horsens Kommune

politikens forlag
Denne cd må i henhold til gældende dansk lov om ophavsret ikke
kopieres eller udsendes i radio/TV uden særlig tilladelse
Copyright © 2014 Politikens Forlag og Elsebeth Egholm
Udgivet efter overenskomst med Lars Ringhof Agency, København
Cover: imperiet.dk
Indlæst af Karen Abrahamsen
Produceret af Biblioteksmedier A/S
ISBN 978-87-400-1747-2
Spilletid: 12 timer og 17 minutter
HVOR KAN EN MP3-CD AFSPILLES?
1. På computere (med cd-drev og lydkort).
2. På dvd-afspillere.
3. Via computeren kan mp3-cd’en kopieres til en mp3-afspiller.
4. I bilen. De fleste nyere bilradioer med cd-afspiller kan også
afspille mp3-cd’er.
5. På nye musikanlæg og cd-afspillere, hvis de er mærket
med “mp3”.
6. På mp3-cd-afspillere.
MP3-CD:
En almindelig cd ligner til forveksling en mp3-cd. Men den
almindelige cd kan kun rumme omkring 80 minutters musik
eller tale, mens en mp3-cd kan indeholde langt mere.
FOTOGRAF SANNE BERG

ELSEBETH EGHOLM

21.
til
22.
marts

ELSEBETH EGHOLM KØD OG BLOD

(f.1960) debuterede i 1999 med De frie kvinders klub
og har siden udgivet en række bøger. Første bind
om Dicte Svendsen Skjulte fejl og mangler udkom i
2001, og Kød og blod er den 8. bog i serien. Med Tre
hundes nat fra 2011 og De døde sjæles nat fra 2012
har forfatteren udgivet endnu to bøger, hvor Dicte
Svendsens søn, Peter Boutrup, er hovedperson,
mens både Boutrup og Dicte Svendsen i Eget ansvar
fra 2013 spiller hovedrollerne. Elsebeth Egholm er
blandt Danmarks mest læste forfattere, og hendes
forfatterskab er solgt til udgivelse i en række lande,
bl.a. Sverige, Norge, Holland, Italien, Frankrig og
England. De første seks bind er filmatiseret og vist på
TV2 i 2013, mens filmatiseringen af de følgende bind
vises i efteråret 2014.

i
Horsens
Statsfængsel

★★★★★

DAGBLADENES BUREAU

★★★★★

NORDJYSKE STIFTSTIDENDE

★★★★★
FYENS AMTS AVIS

DICTE SVENDSEN frygter at miste grebet om virkeligheden. Voldtægten samme sommer har rystet
hende. Selv da hun kvitter jobbet på avisen for at blive freelancer i byens kreative miljø, følger dæmonerne med. En ung kvinde findes død i en baggård i Mejlgade, dræbt efter et kendt mønster. Ulven
spreder skræk i landdistrikterne; i byen kopierer drabsmanden dens metoder. Dicte må tage kampen
op, for den ukendte dræber har en mission. Han tager de svageste i flokken, og mens hun føler sig
allermest sårbar, er han pludselig tæt på.

♥♥♥♥

„... samfundsrevsende og underholdende...“ POLITIKEN
FFFFF

„Igen har Elsebeth Egholm skrevet om frygt, mord, angst for egen undergang og det dybe
personlige mørke på den mest medrivende og foruroligende realistiske måde. Der siges tak for søvnløse
nætter herfra.“ FEMINA
ISBN 978-87-400-1747-2

1. LYDBOGSUDGAVE · 1. OPLAG
SPILLETID: 12 TIMER OG 17 MINUTTER

POLITIKENS FORLAG
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MØD
FORFATTEREN
PÅ MESSEN
MØD
FORFATTEREN
PÅ MESSEN

SØNDAG KL. 14.20
SORT SCENE

LØRDAG KL. 16.05 I TRYKKERIET
SØNDAG KL. 13.20 SORT SCENE
MØD
FORFATTEREN
PÅ MESSEN

MØD
FORFATTEREN
PÅ MESSEN

MØD
FORFATTEREN
PÅ MESSEN

SØNDAG KL. 13.30
GYMNASTIKSALEN

12

LØRDAG KL. 12.40
SORT SCENE

SØNDAG KL. 15.00
RØD SCENE

LØRDAG KL. 16.05
I TRYKKERIET
SØNDAG KL. 12.40
SORT SCENE

MØD
FORFATTEREN
PÅ MESSEN

MØD
FORFATTEREN
PÅ MESSEN

MØD
FORFATTEREN
PÅ MESSEN

LØRDAG KL. 11.30
VESTHALLEN
SØNDAG KL. 12.00
VESTHALLEN
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Mød den amerikanske
forfatter
på Krimimessen
Jea

n

H
an
f f Ko r

e

li

tz

Til dig der
kunne lide
Kvinden der
forsvandt

SCAN KODEN OG LÆS MERE

Optakt til debatten i april om Eremitten i DR Krimiklubben på Litteratursiden:

Mød Thomas Rydahl
Lørdag kl. 11:
Mød Litteratursidens forfatterambassadør
Thomas Rydahl i Litteratursidens stand.
Hele weekenden:
Kom forbi til en snak med redaktionen og få
en ny krimi med og anmeld den på Litteratursiden.
Deltag i Litteratursidens quiz:
Udtrækning af bogpræmier lørdag kl. 16.00 og
søndag kl. 15.00.
Bøgerne er sponseret af Politiken, Gyldendal,
Lindhardt og Ringhof, Modtryk og Klim.

14

"Kontant, hæsblæsende spænding med et plot,
der overrumpler fuldstændigt." Krimi-cirklen.dk

“En krimi ud over det
sædvanlige." Krimihjerte

"Skrevet, så man næsten kan føle, se
og smage, hvad der foregår
på siderne." Krimifan.dk

Standnummer 21
Sceneinterview med
Claus M. Lohman,
lørdag kl. 16:20 på Sort Scene.

GENSPEJL udkommer d. 21. marts 2015
© Arvin Aliari
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Krimi-nyheder

l. 10.20
k
g
a
d
n
Sø
scene
på Sort

”En sitrende sexet non-stop
thriller!”

Krimifan.dk
Alt for Damerne

Anton & Ludwig

Stand 19

16

Få en gratis ‘Jack’
www.antonludwig.dk

HÅKAN NESSER
Lørdag kl.13.00 Prisoverrækkelse
Lørdag kl.13.30 Snedkeriet
Søndag kl.13.00 Snedkeriet

ROSENKRANTZ-PRISEN
TIL HÅKAN NESSER
Det Danske Kriminalakademi har kåret
LEVENDE OG DØDE I WINSFORD
til
Bedste spændingsroman
på dansk i 2014.

TOVE
ALSTERDAL

ROSLUND &
THUNBERG

MORTEN
HESSELDAHL

THOMAS
CLEMEN

Lørdag kl. 15.00 Trykkeriet
Søndag kl. 13.40 Sort scene

Lørdag kl. 11.15 Snedkeriet
Lørdag kl. 12.00 Sort scene

Besøg

Lørdag kl. 11.45 Trykkeriet
Søndag kl. 11.20 Sort scene

Søndag kl. 13.20 Rød scene

Modtryk på standen

17

FA ET GRATIS
EKSEMPLAR
AF AFSPORET
Michael Katz Krefeld og Lindhardt
og Ringhof er i gavehumør og
giver alle krimimessens gæster
et gratis eksemplar af AFSPORET.
Du får bogen ved indgangen.*

ÅBNING LØRDAG KL. 10.05 RØD SCENE
LØRDAG KL. 12.20 RØD SCENE
*Så længe lager ha

ves

Få seneste nyt om
Michael Katz Krefeld
og hans bøger her:
facebook.com/
KatzKrefeld

Kig forbi Lin
dhardt
og Ringhofs st
and –
måske er du
heldig,
at Michael K
atz
Krefeld er på
besøg og
kan signere d
in bog.
18

LINDHARDT OG RINGHOF

paul cleave
Samleren

Om Paul Cleave:

... mesterligt komponeret ...

litteratursiden.dk

goodreads.com
krimifan.dk

Lørdag 14:00 - Sort Scene
Søndag 12:30 - Snedkeriet
Bagefter kan du tage en Snak med
forfatteren eLLer få en Bog Signeret

Stand 11

Becky maSterman
route 66-morderen
En stor fryd at læse.
Spændende og intelligent
… og sikke et sprog.
– Gillian Flynn

teSS GerritSen
kirurGen

Hvis du aldrig har læst
Gerritsen før, så sørg for
at regne prisen på strøm
med, når du køber din
første roman af hende –
for du kommer til at blive
oppe hele natten.
– Stephen King

Hæsblæsende … voldsom
… nervepirrende.
– The New York Times

JENTAS
JENTAS

... husk at låse dørene, se
dig over skulderen og tjekke
under sengen, inden du går i
gang med bogen.
– krimifan.dk19

Mød os på
Krimifan-standen

33mm

160mm

120mm

Claus Mørkbak Højrup

Claus Mørbak Højrup

Claus Mørkbak Højrup

”Deres Excellence?”

Generalen reagerede ikke. Fastfrosset sad han

der. Stadig med hænderne på bordet uden at bevæge

MORDET

sig.

Lørdag
sort scene kl. 10.40
med Walther Knudsen
Kadetten løftede en hånd og vinkede foran gene-

ralen, der ikke lod sig påvirke. Kadetten prikkede
generalen på skulderen.
Intet.

Kadetten skubbede lidt hårdere.

Den høje herre væltede på gulvet. Med et kollek-

VED

tivt gisp sprang delingen et skridt tilbage. Djævel-

skab havde naglet generalens fingre til bordet, som
fulgte med i faldet, drejede rundt og landede skævt

oven på ham. Armene fulgte efter bordet og viklede

DYBBØL
BANKE

sig sammen i et kludder, der ville blive svært at udrede.

Kadetten snappede efter vejret.
”Han er død.”

Det historiske forhold:

Under krigen i 1864 havde den danske hær i februar

trukket sig væk fra Dannevirke i Sydslesvig. Størstedelen af hæren tog ophold ved Dybbøl-stillingen, en

lille enklave af land i det østlige Slesvig, som lå i forbindelse med Als og Sønderborg.
Den preussiske fjende belejrede Dybbølsstillingen. I starten af april begyndte et omfattende og intensivt bombardement af skanserne på Dybbøl og
byen Sønderborg. Den 17. april kl. 23 hørte kanonerne op. For første gang i flere uger var der tavst

Christian Frost

på Dybbøl.

120mm

Stilheden varede i fem timer. Den 18. april kl. 4

160mm

33mm

160mm

120mm

startede bombardementet igen. I løbet af de næste

seks timer, blev der sendt 8.000 granater ned over

FOTO: LU-ANN MOLDBERG KJELDSEN

Kl. 10 om morgenen stoppede beskydningen.

Preusserne angreb øjeblikkeligt skanserne på Dybbøl
Bjerg og erobrede dem og resten af stillingen i løbet
af få timer. Danskerne flygtede over Alsund og af-

KRIMI

DYBBØL 1864: Feltgendarmer og tidligere overbetjent i Københavns politi Hans Bielke er typen, som med sin blotte tilstedeværelse kan få Fanden til at skide i bukserne. Da Bielkes
ven, general du Plat, findes myrdet under den preussiske belejring af Dybbøl Banke, sættes Bielke på sagen.
Mens preusserne dænger den hjælpeløse danske hær til med
granater, må Bielke og hans medhjælpere manøvrere mellem
lazaretter, skanser, Dybbøl Mølle og et sønderbombet Sønderborg for at optrevle mordgåden. Undervejs blokeres efterforskningen af korruption, Røde Kors, ambitiøse officerer,

CLAUS MØRKBAK HØJRUP (f. 1972) er uddannet
officer og økonom. Han bor i Hjørring med sin

den hovmodige militære ledelse og måske endda af preussiske

familie og debuterer som romanforfatter med

spioner.

MORDET VED DYBBØL BANKE.

236mm

Opklaringsarbejdet stiller Bielke ansigt til ansigt med sin fortid og årsagen til, at han trods gamle krigsskader og et desillusioneret syn på folk i uniform atter befinder sig i begiven-

Dybbøl-stillingen i april 1864:

hedernes centrum. Tiden er knap. Mytterier i den danske hær

På det højeste punkt af Dybbøl Banke lå 10 skanser

er under opsejling. Et preussisk angreb er nært forestående.

på en række. De var forbundet med løbegrave. De
strakte sig fra Vemmingbund i syd til Alsund i

Kan Bielke nå at opklare mordet, før det uigenkaldeligt er for

nord. Fra de 10 skanser skulle den danske hær

sent?

kæmpe og holde preusserne på afstand.
I april 1864 gravede preusserne løbegrave foran

24,5 mm

Inger Wolf

141 mm

den sydlige del af skanserækken. Metodisk gravede

90 mm

de sig nærmere og kom ganske tæt på de danske
skanser.

Dybbøl Banke skrånede ned mod Alsund og Søn-

MORDET VED DYBBØL BANKE er en fortættet og intrikat
historisk krimi af Claus Mørkbak Højrup, der er officer af
reserven ved feltartilleriet i den danske hær, og som her debu-

bøl Mølle. Halvvejs nede ad Dybbøl Banke havde den

terer som romanforfatter.

danske hær bygget en baraklejr.

Neden for Dybbøl Banke lå brohovedskanserne i

det pErfEkTE sted aT Dø

OMSLAG: HARVEY MACAULAY / IMPERIET.DK

INGER
WOLF

derborg. Bag skanserne stod den legendariske Dyb-

Claus Mørkbak Højrup

MORDET
VED

MORDET VED DYBBØL BANKE

Lørdag
rød scene 12.00
med Liselotte Wiemer

brændte broerne til Sønderborg.

PEOPLE’S PRESS

Claus Mørkbak Højrup

de danske soldater.

komme til Sønderborg på Als ved at benytte en af

de to pontonbroer. I Sønderborg lå byens slot og de

bor i Spanien, skriver sine bøger på den

med granater.

raserede gader, som preusserne havde smadret

lokale irske pub og lever helst af sushi.

Generalen reagerede ikke. Fastfrosset sad han
der. Stadig med hænderne på bordet uden at bevæge
sig.
Kadetten løftede en hånd og vinkede foran generalen, der ikke lod sig påvirke. Kadetten prikkede
generalen på skulderen.
Intet.
Kadetten skubbede lidt hårdere.
Den høje herre væltede på gulvet. Med et kollektivt gisp sprang delingen et skridt tilbage. Djævelskab havde naglet generalens fingre til bordet, som
fulgte med i faldet, drejede rundt og landede skævt
oven på ham. Armene fulgte efter bordet og viklede

DYBBØL
BANKE

sig sammen i et kludder, der ville blive svært at udrede.
Kadetten snappede efter vejret.
”Han er død.”

Det historiske forhold:
Under krigen i 1864 havde den danske hær i februar
trukket sig væk fra Dannevirke i Sydslesvig. Størstedelen af hæren tog ophold ved Dybbøl-stillingen, en
lille enklave af land i det østlige Slesvig, som lå i forbindelse med Als og Sønderborg.
Den preussiske fjende belejrede Dybbølsstillingen. I starten af april begyndte et omfattende og intensivt bombardement af skanserne på Dybbøl og
byen Sønderborg. Den 17. april kl. 23 hørte kanonerne op. For første gang i flere uger var der tavst
på Dybbøl.
Stilheden varede i fem timer. Den 18. april kl. 4
startede bombardementet igen. I løbet af de næste
seks timer, blev der sendt 8.000 granater ned over
de danske soldater.

Lørdag
rød scene kl. 12.40
med Inger Gammelgaard Madsen
forbindelse med Alsund. Fra brohovedet kunne man

INGER WOLF

”Deres Excellence?”

Kl. 10 om morgenen stoppede beskydningen.
Preusserne angreb øjeblikkeligt skanserne på Dybbøl
Bjerg og erobrede dem og resten af stillingen i løbet
af få timer. Danskerne flygtede over Alsund og af-

KRIMI

PEOPLE’S PRESS

brændte broerne til Sønderborg.

Hun modtog i 2006 Det Danske Krimi-

Det pErfEkTE
sted aT Dø

nalakademis Debutantpris for Sort sensommer – første bog i serien om Daniel
Trokic fra Østjyllands Politi.

Serien er solgt til udgivelse i Norge,

Sverige, Holland, Tyskland, Frankrig og
Spanien.

KRIMi
People’sPress

110 mm

145 mm

27,5 mm

People’sPress

Mo/ d Henry Hayden
– bero/ mt bestsellerforfatter,
kærlig ægtemand og nådeslo/ s morder.

Foto: © C. Bertelsmann Verlag

220mm

Sascha Arango,

f. 1959 i Berlin, er en af
Tysklands mest bero/ mte manuskriptforfattere. Han har
vundet adskillige priser, og
når hans krimi-dramaer har tvpremiere, er det en national
begivenhed.

3 mm

Henry Hayden har det hele; pengene, karrieren, den
blide kone og en smuk elskerinde. Men da elskerinden
fortæller ham, at hun er gravid, begynder tingene at
skride. For nu må han lægge kortene på bordet for sin
kone. Eller måske er det lettere at skille sig af med
elskerinden?
Da Henry begår et fatalt fejltrin, får han viklet
sig ind i et net af lo
/ gne, som han selv har svært ved
at holde styr på. Han må trække på alle sine talenter
for at holde sin forbrydelse skjult, og for at ingen
skal opdage hans dybeste hemmelighed …

100 mm

Sandheden og andre lo/ gne er
hans debutroman. Bogen var en
”Spiegel” bestseller, og den er
solgt til udgivelse i 22 lande.
Filmrettighederne er ko/ bt af
det amerikanske produktionsselskab Chockstone.

”En yderst vellykket krimi: lakonisk,
fyldt med overraskende drejninger og
samtidig vittig.”
- Süddeutsche Zeitung

carin

Lørdag
Rød scene kl. 15.00
med Lida Wengel
9

788771

591330

People,sPress

Carin Gerhardsen

145 mm

Sandheden og andre lo
/ g ne

Lørdag
Rød scene kl. 13.20
med Jakob Levinsen

Omslag: Rasmus Funder med illustration af Lucky Philby

Sascha Arango

Sasha Arango

145 mm

110 mm

Pressen skrev:

”Den bedste tyske krimi i år”
– Die Welt

“En roman med et turbulent plot;
fasci nerende og underholdende på
samme tid – lige så perfekt som
Henry Haydens forbrydelse.”
- Buchkultur

Sascha Arango
Sandheden
og andre lo
/ g ne

”Arangos litterære krimi er en
charmerende fortælling om et net
af lo/ gne.”
- KulturSpiegel
”Noir-litteratur af den smukkeste
slags – selv i de ondeste o/ jeblikke
bibeholder den en vis fo/ lsomhed.”
- Spiegel Online
“En ho/ jspændt historie med cool
dialog og direkte stil.”
- Nürnberger Zeitung
”Et fascinerende psykologisk portræt
af en mand, der pludselig må
acceptere konsekvenserne af sine
handlinger.”
- Hörzu

Der er god mulighed
for at købe
mad og drikkevarer
på Krimimessen

”Kombinationen af lethed, kriminel
energi og den sproglige elegance
go/ r denne Ripley-inspirerede krimi
opsigtsvækkende og anderledes på
den tyske krimiscene. Som i det
litterære forbillede handler det
om at sikre en behagelig livsstil
med næsten alle midler. Sascha
Arango varierer plagiat-temaet på
raffineret vis.”
- Krimi-Zeit

Krimi
,
People sPress

Foto: © Anna-Lena Ahlström

carin
gerhardsen

carin gerhardsen

(f. 1962) er svensk forfatter. Hendes populære
kriminalromaner er solgt til udgivelse i flere lande,
hun har modtaget Bokbloggarnas litteraturpris og
er i Sverige støt og roligt på vej op i førerfeltet af
storsælgende krimidamer. Carin Gerhardsen bor i
Stockholm med sin familie.
Klaverstemmeren er femte fritstående bog i den
medrivende og tankevækkende Hammarby-serie,
der har modtaget strålende anmeldelser både
herhjemme og i udlandet.

people’spress

KRIMI

93 mm

145 mm

93 mm

145 mm

34 mm

145 mm

32 mm

”En drønspændende debutkrimi.”

I et forsøg på at afrunde ferien på en god måde beslutter de to –par
sig for at gå
Søndag
til karaokeaften på den lokale kro. Men noget går grueligt galt, og da de vågner
næste morgen, er Agnes væk.

”Move over, Liza Marklund og Camilla Läckberg! I
har siddet tungt på den svenske krimitrone, men

Agnes’ forsvinden bliver ugens store nyhed, og politi ognumedier
er en nyarbejder
forfatter,sammen
Sofie Sarenbrant, klar til at
sigtager
ind …enhendes
debut Uge 36 har alt
for at løse mysteriet. Det bliver en kamp mod tiden, ogklemme
det hele
uventet
drejning, da liget af død kvinde skylles op på strandendet,
... som en god svensk krimi skal have.”
– Eurowoman

”Svenskerne kan gøre selv det mest tilforladelige
ISBN 9788771087284

miljø så super uhyggeligt, at man kun tør læse i
dagslys. Nyd Sofie Sarenbrant for tempo, smurt
dialog og en rislen ned ad ryggen.”
F F F F F Femina

9 788771 087284

143 mm
143 mm

NY NERVEPIRRENDE KRIMI FRA SVENSK KRIMIDRONNING

”

SOFIE
SARENBRANT

”De svenske anmeldere kronede Sofie Sarenbrant
som Sveriges nye krimidronning, da hun udkom
med ”UGE 36” i hjemlandet. Det lille fiskerleje
Brantevik sætter scenen for en rystende historie om
højgravide Agnes, der forsvinder på mystisk vis …
Forfatteren skruer ikke bare en krimi sammen, der
både overrasker og overrumpler læseren. Hun er
også mester i antydningens kunst, når det gælder

og veninder
til højgravide
Sommersæsonen i det lille fiskerleje Brantevikmænd
er ved
at være
forbi. kvinder. Jeg kommer
til at ligge
indtil fortsættelsen kommer
For familierne Winter og Malm har det været en regnfuld
ferieuge,
ogsøvnløs,
stemningen
til efteråret.”
er ikke den bedste. De to veninder Johanna og Agnes er begge højgravide og Alt
skal
for damerne
føde om få uger.
219mm

219mm

SOFIE SARENBRANT Hv\ l i FrEd

221 mm

90 mm

143 mm

NERVEPIRRENDE KRIMI FRA NY SVENSK KRIMIDRONNING

© Lars Tangius

SOFIE SARENBRANT
er journalist og fotograf. Hun bor i Bromma i
Sverige med sin mand og deres to børn. Hver
sommer tilbringer hun sammen med familien i
Brantevik. Uge 36 er hendes debut.

PRESSEN SKREV
”I UGE 36 går alt fuldstændig galt. For hovedpersonen. For læseren venter der en næsten ulideligt
spændende krimi om alle vordende forældres værste mareridt. Sofie Sarenbrant har opfundet en ny
genre: graviditetsthrilleren.”
– Svenska Dagbladet

”Jeg er vild med, at UGE 36 tager så uventet en
drejning. Karakteren Göran Rosenlund er lige så
underholdende som Leif GW Perssons Bäcklund. En
kanongod krimi, som varmt kan anbefales.”
– Expressen

”UGE 36 er den mest nervepirrende og ubehagelige
bog, jeg har læst siden Stephen King. For alle som
har oplevet at blive forældre, er det nærmest uudholdelig læsning. Men netop derfor er den så læseværdig. Sofie Sarenbrant ser rar og almindelig ud.
Men lad jer ikke narre, hun er syleskarp og satans
ubehagelig. Og Sveriges nye krimidronning.”
– Marcus Birro

SOFIE SARENBRANT uge 36

Kriminalassistent Emma Sköld får ansvaret for efterforskningen. Snart bliver
hun klar over, at der er en sammenhæng mellem de tre hændelser, og at de leder
efter en gerningsmand, der ikke er færdig med at dræbe.

“Der venter læseren en næsten ulideligt spændende

krimi om alleSIT
forældres
værste mareridt.”
DET ER SEKSTEN ÅR, SIDEN AGNES GENNEMLEVEDE
LIVS MARERIDT.
Svenska Dagbladet
Højgravid blev hun brutalt bortført i den skånske sommerferieby– Brantevik
og
tvunget til at føde sit barn – en søn – alene i en mørk kælder. Umiddelbart efter
blev han revet ud af hendes arme, og hvad der siden skete med ham, er en gåde,
det aldrig er lykkedes politiet at opklare.
Trods savnet af sønnen lever Agnes i dag et fredeligt familieliv med sin
mand, Tobias, og deres nu attenårige datter, Nicole. Men hun ved ikke, at Nicole
har fået mistanke om, at de ikke har fortalt hende hele sandheden om broren,
og at hun nu er rejst til Brantevik for at finde ud af, hvad der virkelig skete.
Det viser sig hurtigt, at andre med tilknytning til sagen også er vendt
tilbage til den lille ferieby, fordi et regnskab skal gøres op. Da Nicole bliver klar
over, hvilken fare hun er i, er det allerede for sent, og Agnes tvinges til at lægge
sorgen over sønnen bag sig for ikke også at miste sin datter.

SOFIE
SARENBRANT

34,5 mm

143 mm

90 mm

”

SOFIE SARENBRANT I STEDET FOR DIG

PÅ ET CELEBERT SPA FINDES EN KENDT SKUESPILLERINDE DYBT BEVIDSTLØS
og et ældre ægtepar døde. Det chokerede personale tilkalder straks politiet, men
alle undersøgelser tyder på, at det blot drejer sig om en tragisk ulykke og en
overdosis sovepiller.

Alligevel har hotelchefen en fornemmelse af, at der er noget galt, og da de nogle
dage senere finder endnu en person død, er der da heller ingen tvivl: Det er drab.

9 788771 370133

145 mm

TOBBE SAD SOM forstenet på stolen i nøjagtig
AF FORFATTEREN TIL
samme stilling, som da Johanna havde fortalt,
at Agnes ikke havde sovet i huset om natten.
Han tog mobilen frem og ringede til sin kone.
Den ringede fire gange, og så gik telefonsvareren i gang. Efter endnu et par forsøg opgav
han og mærkede samtidig, hvordan en kold
bølge af panik strømmede gennem kroppen.
Ting som dette skete kun på film og i bøger.
Formiddagsaviserne solgte stort på folk, der
forsvandt, mord og voldtægter, ting som han
selv med vilje undlod at læse. Han koncentrerede sig i stedet om sporten, en overlevelsesstrategi, der fungerede udmærket.
Indtil nu.
Da Tobbe havde sundet sig lidt, slog det
ham, at Agnes naturligvis bare havde taget
bilen og var kørt et ærinde og havde glemt
telefonen. Hun var nok bare kørt en lille tur til
Simrishamn. Han så for sig, hvordan hun ville
vride sig af latter, i det omfang det nu kunne
lade sig gøre for maven, når hun fandt ud af,
hvilken tumult hun havde forårsaget fra morgenstunden.
Han rejste sig fra køkkenbordet og tumlede
ud ad døren.
Bilen stod på præcis samme sted, som de
havde parkeret dagen før.

I stedet for dig er den spændende, selvstændige fortsættelse af Sofie Sarenbrants
roste debutroman Uge 36. ISBN 9788771088946

9 788771 088946
KRIMI

90 mm

UGE 36

© Lars Tangius

SOFIE SARENBRANT
er journalist og fotograf, og i 2010 debuterede hun som forfatter med krimien Uge 36.
Hver sommer tilbringer hun sammen med
sin mand og deres to børn ferien i Brantevik,
hvor hendes to første krimier foregår.

SOFIE
SARENBRANT
I stedet for dig
KRIMI

Omslagsdesign: Anders Timrén
Omslagsfoto: Anders Timrén, iStockphoto, Shutterstock

”De svenske anmeldere kronede Sofie Sarenbrant som
Sveriges nye krimidronning, da hun udkom med ”UGE
36” i hjemlandet … Jeg kommer til at ligge søvnløs,
indtil fortsættelsen kommer til efteråret.”
Alt for damerne
”En drønspændende debutkrimi.”
Søndag

”Move over, Liza Marklund og Camilla Läckberg! … nu
er en ny forfatter, Sofie Sarenbrant, klar til at klemme
sig ind … hendes debut Uge 36 har alt det, som en
god svensk krimi skal have.”
Eurowoman

”Svenskerne kan gøre selv det mest tilforladelige miljø
så super uhyggeligt, at man kun tør læse i dagslys. Nyd
Sofie Sarenbrant for tempo, smurt dialog og en rislen
ned ad ryggen.”
F F F F F Femina

Hv\ l i FrEd

”Hæsblæsende hurtiglæsning for den krimisultne.”
Jyllandsposten

DA STARTSKUDDET LYDER TIL STOCKHOLM MARATHON,

KRIMI

221 mm

30 mm

93 mm

SOFIE
SARENBRANT
90 mm

NERVEPIRRENDE KRIMI FRA NY SVENSK KRIMIDRONNING

Hvil i fred er første bind i en planlagt serie fra Sveriges nye krimidronning.

© Lars Tangius

er alt kaos. For selv om det er den 1. juni, er det koldere end juleaften, blæsten
suser gennem gaderne, og løberne ved startlinjen har rustet sig med paraplyer
og iført sig sorte affaldssække for at tage det værste af styrtregnen.

Hun skriver i et medrivende tempo og om personer, der
ikke er klassiske (klichéramte) krimifigurer, men dygtigt
skårne karakterer, som man kan forholde sig til. Læs
den hvis du elsker krimier.
F F F F F Femina

Men det bliver kun værre. For ikke så snart er starten gået, før en mand falder
om, og han dør inden ankomsten til hospitalet. Så findes en kvindelig løber død
i en park, og denne gang er der ingen tvivl: Hun er blevet myrdet.

Hun skubber for alvor til de store svenske krimidronninger Marklund og Läckberg med sine hæsblæsende
historier.
Nordsjælland

To døde løbere kan ikke være en tilfældighed. Kriminalassistent Emma Sköld
står tilbage med tanken, at der et eller andet sted i det store maratonfelt løber
en morder.

Svensk krimidronning imponerer igen.
Alt for damerne

145 mm

93 mm

Er dit hus sat til salg? Og er du bekymret for, hvor
mange der kommer til fremvisningen? Du burde
bekymre dig for, hvor mange der går derfra.

SOFIE
SARENBRANT

SOFIE SARENBRANT DØDEN LØBER MARATON

93 mm

SOFIE SARENBRANT

er journalist og fotograf. Hun har udgivet krimierne
Uge 36 og I stedet for dig og blev ved sin debut af
svensk presse udråbt til den nye krimidronning.
Hvil i fred er første bind i en ny serie om kriminalassistent Emma Sköld.
Sofie Sarenbrant bor i Bromma med sin mand
og deres to børn.
Læs mere på www.sofiesarenbrant.se

AF FORFATTEREN TIL
HVIL I FRED

© Lars Tangius

SOFIE SARENBRANT

Døden løbEr
maRAtoN

ISBN 978-87-7137-014-0

9 788771 370140

er journalist og fotograf. Hun debuterede som krimiforfatter
i 2010 og blev straks af svensk presse udråbt til den nye
krimidronning.
Døden løber maraton er andet bind i serien med kriminalassistent Emma Sköld. Bøgerne kan læses uafhængigt
af hinanden.
Sofie Sarenbrant bor i Bromma med sin mand og deres
to børn.
Læs mere på www.sofiesarenbrant.se

KRIMI

221 mm

Da starten går til Stockholm Marathon, er alt kaos. For
selv om det er den 1. juni, er det koldere end juleaften,
blæsten suser gennem gaderne, og løberne har rustet
sig med paraplyer og iført sig sorte affaldssække for at
tage det værste af styrtregnen.
Men det bliver værre. For straks efter starten falder
en mand om, dødeligt såret. Og kort efter findes en
kvindelig løber død i en park.

Familien Göranssons hus er til salg, men morgenen efter en fremvisning
finder den seksårige datter sin far brutalt myrdet i gæsteværelset. Der
er ingen tegn på indbrud, og mordvåbnet er en af familiens egne køk
kenknive.
Har nogen gemt sig i huset efter fremvisningen? Eneste tegn på
dette er datterens påstand om, at en fremmed har klappet hende på
kinden i nattens løb.
Emma Sköld har mistanke til afdødes hustru, men så vender flere
mord op og ned på alle teorier.

Åbent hus er den tredje krimi i serien med kriminalassistent Emma Sköld.

To døde løbere kan ikke være en tilfældighed. Kriminal
assistent Emma Sköld står tilbage med tanken, at
der et eller andet sted i det store maratonfelt løber en
morder.

26 mm

143 mm

AF FORFATTEREN TIL
DØDEN LØBER MARATON

”Maratonløb bliver aldrig det samme igen! … Sofie
Sarenbrant holder læseren fanget til allersidste side,
og mordopklaringens faser svinger i samme vanvittige
tempo som maratonløbet.”
Alt for damerne

HANS MORTENSEN

Hans Mortensen

SOFIE
SARENBRANT

”Nyt stærkt og nervepirrende udspil af en af de svenske
krimidronninger. Uegnet for joggere med svage nerver!”
Søndag

Søndag
Rød scene kl. 12.40
med Steffen Larsen
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“Kasper mærkede gradvist den velkendte
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fornemmelse af, at han var ved at få
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93 mm

© Thron Ullberg

110 mm

EN

145 mm

ÅBENT HUS

Søndag
Rød scene 12.00
med Ulla Hinge Thomsen

people’spress

36,5 mm

SOFIE SARENBRANT

Sofie Sarenbrant

marby
rien

SOFIE SARENBRANT

er journalist og fotograf. Hun debuterede som krimiforfatter
i 2010 og blev straks af svensk presse udråbt til den nye
krimidronning.
Hun bor i Bromma med sin mand og deres to børn.
Læs mere på www.sofiesarenbrant.se

Omslag: Maria Sundberg/Art by Sundberg med illustration af Claes Nordahl

færten af en historie – ikke en skæbne-

fortælling, men en rigtig historie og måske
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De måtte være smuglet frem til Bjarne.
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besat af at stemple løs på alt tilgængeligt

æ
sp

FJENDENS

Begge dage tilbydes en lækker
frokostbuffet i Arresten.

eller havde frimærker og fuld adresse.

papir - breve og pas for eksempel, ja selv

n

de uskyldige sommerpostkort, han selv i

d

in

g

sin tid havde sendt hjem til familien, var

sr

o

plastret til.

m

a

Det her var mere mærkeligt, end

n

pe

han nogensinde havde haft fantasi til at

o

pl

e ’s

forestille sig.”

pr

– Uddrag fra romanen

es

s

Søndag
Sort scene kl. 13.00
med Susanne Bjertrup

160 mm

Mons Kallentoft
120 mm

120 mm

160 mm

33mm

160 mm

120 mm

138 mm

en malin fors-krimi

”Pigerne er henne ved hæveautomaten. Deres mor går hen mod
dem, men er lige ved at falde og taber sin taske. Hun går ned på
knæ, mærker, hvordan det knager i leddene.
Tasken.
I hånden igen, og netop som hun skal til at rejse sig op, hører hun en hvæsen, som når en klapperslangehale vibrerer. Hun
ser pigerne stivne midt i deres bevægelser, holde sig for ørerne,
og lyden fra tasken hugger sig ind i dem alle tre.
Så skriger moren.
Derpå stilhed, som overdøver det uendelige brag, der forplanter sig over hele byen.”

28,7 mm

”Fraværende, underholdt,
138 mm

en malin fors-krimi

“Midvinterblod er iscenesat som et stort, brutalt korværk, hvor

personernes stemmer støder sammen med hinanden i harmonier og disharmonier, der bliver hængende i luften, længe efter at
bogen er læst. Som det ikke var nok, har Kallentoft også et drøn

spændende plot. Man er godt udmattet, når Midvinterblod omsi-

der toner ud, for som første bind i en ny krimiserie er bogen både
en stærk oplevelse og voldsomt interessant.”
– Berlingske Tidende

På en isnende kold vinterdag i Linköping bliver byens lokale landsbytosse fundet død, klynget op i et træ. For kriminalkommissær

Malin Fors er det ikke “Boldbengtsens” sølle skæbne, der gør
sagen speciel – det er måden, han er blevet myrdet på. Metoden

leder hendes tanker hen på den nordiske asatros ældgamle menneskeofringer. Jagten på morderen fører Malin ud i alle afkroge

215 mm

af Linköpings lille samfund, og ind under huden på de mest ubehagelige sider af mennesket. Og den bizarre sag hjemsøger Malin

dag og nat. Det er, som om “Boldbengtsens” ånd svæver under
Linköpings kolde stjerner og nægter at lade Malin være i fred.

Midvinterblod er den første bog i en serie om kriminalkommissær
Malin Fors fra politiet i Linköping.

MONS KALLENTOFT

(f. 1968) er svensk forfatter. Han ﬁk sit store

gennembrud med krimiserien om kriminal-

foto: tobias lundqvist

en malin fors-krimi

foto: tobias lundqvist

PEOPLE’SPRESS

35 mm

Agnete Friis

kommissær Malin Fors, som har modtaget

strålende anmeldelser og er oversat til 26 sprog.
ISBN 9788771374810

tilfangetaget i spændingsfeltet og
“Meditativ. Mørk. Og isnende kold. Det her er en
værdig arvtager til Stieg Larssons Millenium triologi.
En formidabel repræsentant for svensk krimi.”
– Booklist starred review

tryllebundet af et plot, der ikke har

Søndag
Rød scene kl 13.00
med Niels Lillelund
Han bor i dag med sin familie i Stockholm.

9 788771 374810

KRIMI

”Et af de bedste portrætter af en kvindelig heltinde jeg
har læst.”

snoet sig ad den lige vej.”

– the guardian

Forårssolen skinner, og tulipanerne står i blomst, da bomben eksploderer
ved banken på Linköpings torv. I samme øjeblik krydser en mor med to

”Meditativ. Mørk. Og isnende kold. Det her er en værdig

236mm

børn pladsen. Hvem har placeret bomben og hvorfor? Var banken, børnene,

arvtager til Stieg Larssons Millenium-triologi. Den første

moren eller noget helt andet målet for bomben?

MONS KALLENTOFT (f. 1968) er svensk forfatter.

bog i Kallentofts serie er med sin elegance og mystik en

– fyens stiftstidende

Det bliver en sag for kriminalkommissær Malin Fors. Hun har ellers

Han ﬁk sit internationale gennembrud med krimiseri-

formidabel repræsentant for svensk krimi.”

problemer nok med at holde trangen til tequila stangen, klare rollen som

en om kriminalkommissær Malin Fors, som har mod-

– booklist starred review

alenemor til teenagedatteren Tove og komme sig over sin mors død. Døds-

taget strålende anmeldelser og er oversat til 26 sprog.

faldene bliver en milepæl i Malins liv. Hun skal for første gang opklare en

Han bor med sin familie i Stockholm.

”Drop Stieg Larsson, Kallentoft er bedre.”

sag uden ﬂaskens hjælp og bekæmpe sine egne dæmoner.
”Forbrydelsen i Forårslig er ikke bare en forbrydelse, det

– magnus utvik, en af Sveriges ledende kritikere

”Mons Kallentoft er fantastisk. Relationerne på politistationen, det knudrede

er, som om den rummer noget, der har universel karakter,

”Midvinterblod er iscenesat som et stort, brutalt korværk,

samspil mellem Malin og teenagedatteren og længslen efter kærlighed væves

som til og med har rødder i en slags oldgammel, mytolo-

hvor personernes stemmer støder sammen med hinan-

sammen med den eskalerende kamp mod ondskaben. En læsefest for dem, der

gisk ondskab. Den man ﬁnder i Dantes Inferno, de græ-

den i harmonier og disharmonier, der bliver hængende i

elsker spænding.”

ske tragedier, ja selve mørkets hjerte. Forårslig forsøger

luften, længe efter at bogen er læst. Betjente og personer

– norra västerbotten

at forny krimiens evige budskab om at gøre det rigtige

i romanen får krop og sjæl, når de puster os i øret med to-

ved at stille spørgsmålet om, hvad det ”rigtige” er.”

ner fra deres liv. Som om det ikke var nok, har Kallentoft

– svenska dagbladet

også et drønspændende plot. Man er godt udmattet, når

Forårslig er fjerde fritstående bind i Mons Kallentofts anmelderroste og po-

Midvinterblod omsider toner ud, for som første bind i en

pulære
serie om kriminalkommissær Malin Fors.
ISBN 9788771088878

”I en gennemført, suggestiv prosa, som nok aldrig har fun-

ny krimiserie er bogen både en stærk oplevelse og vold-

geret bedre end denne gang, skildres det menneskelige

somt interessant.”

forfald fra ﬂere aspekter. Skæbner, billeder og stemmer

– berlingske tidende

ﬂettes sammen til en helhed, og det er yderst sjældent en
9 788771 088878

svensk krimiforfatter formår at gøre det så fremragende

KRIMI

som Mons Kallentoft.“
– göteborgs-posten

138 mm

28,7 mm

138 mm

en malin fors-krimi
“Midvinterblod er iscenesat som et stort, brutalt korværk, hvor
personernes stemmer støder sammen med hinanden i harmonier og disharmonier, der bliver hængende i luften, længe efter at

en stærk oplevelse og voldsomt interessant.”

det hele, også de døde.”

– Berlingske Tidende
På en isnende kold vinterdag i Linköping bliver byens lokale landsbytosse fundet død, klynget op i et træ. For kriminalkommissær

– politiken

Malin Fors er det ikke “Boldbengtsens” sølle skæbne, der gør
sagen speciel – det er måden, han er blevet myrdet på. Metoden
leder hendes tanker hen på den nordiske asatros ældgamle menneskeofringer. Jagten på morderen fører Malin ud i alle afkroge
215 mm

af Linköpings lille samfund, og ind under huden på de mest ubehagelige sider af mennesket. Og den bizarre sag hjemsøger Malin
dag og nat. Det er, som om “Boldbengtsens” ånd svæver under
Linköpings kolde stjerner og nægter at lade Malin være i fred.
Midvinterblod er den første bog i en serie om kriminalkommissær
Malin Fors fra politiet i Linköping.
MONS KALLENTOFT
(f. 1968) er svensk forfatter. Han fik sit store
gennembrud med krimiserien om kriminalfoto: tobias lundqvist

”Mons Kallentoft leverer endnu en

gang varen i en krimi med plads til

bogen er læst. Som det ikke var nok, har Kallentoft også et drøn
spændende plot. Man er godt udmattet, når Midvinterblod omsider toner ud, for som første bind i en ny krimiserie er bogen både

kommissær Malin Fors, som har modtaget
strålende anmeldelser og er oversat til 26 sprog.
ISBN 9788771374810
Han bor i dag med sin familie i Stockholm.

9 788771 374810

KRIMI

138 mm

34 mm

138 mm

en malin fors-krimi

”Et af de bedste portrætter af en kvindelig heltinde jeg har læst.”
– The Guardian

”Sommerdøden leverer varen
i form af en velskreven, vedkommende
og spændende svensk politikrimi.”
– Politiken

”Meditativ. Mørk. Og isnende kold. Det her er en værdig arvtager
til Stieg Larssons Millenium triologi …”
– Booklist starred review
Det er den varmeste sommer nogensinde i Linköping. Mens rø-

”Sommerdøden leverer varen i form
af en velskreven, vedkommende og
spændende svensk politikrimi.”

gen driver ind over byen fra skovbrandene i omegnen, ﬂokkes de
få beboere, der er tilbage i sommermånederne, om friluftsbadene.
Kriminalkommissær Malin Fors spørger sig selv, om nogen har
glemt at lukke portene til Helvedes ﬂammer. Det kunne se sådan

– politiken

ud. En tidlig morgen begynder et grusomt mareridt – for byen og
for Malin selv. En ung pige bliver fundet i en park, sanseløs og nøgen. Hun husker intet om, hvad der er sket. Samtidig bliver en anden pige meldt savnet af sine forældre, og kort tid efter gør man
215 mm

en uhyggelig opdagelse i sandet nær et af friluftsbadene. Sommerdøden er kommet til Linköping.

foto: tobias lundqvist

MONS KALLENTOFT
(f. 1968) er svensk forfatter. Han ﬁk sit internationale gennembrud med krimiserien om
kriminalkommissær Malin Fors, som har modtaget strålende anmeldelser og er oversat til 26
sprog. Sommerdøden er andet fritstående bind
i serien.

9

788771

374889

138 mm

“Midvinterblod er iscenesat som et stort, brutalt korværk, hvor
personernes stemmer støder sammen med hinanden i harmonier og disharmonier, der bliver hængende i luften, længe efter at
bogen er læst. Som det ikke var nok, har Kallentoft også et drøn
spændende plot. Man er godt udmattet, når Midvinterblod omsider toner ud, for som første bind i en ny krimiserie er bogen både
en stærk oplevelse og voldsomt interessant.”
– Berlingske Tidende
På en isnende kold vinterdag i Linköping bliver byens lokale landsbytosse fundet død, klynget op i et træ. For kriminalkommissær
Malin Fors er det ikke “Boldbengtsens” sølle skæbne, der gør
sagen speciel – det er måden, han er blevet myrdet på. Metoden
leder hendes tanker hen på den nordiske asatros ældgamle menneskeofringer. Jagten på morderen fører Malin ud i alle afkroge
215 mm

af Linköpings lille samfund, og ind under huden på de mest ubehagelige sider af mennesket. Og den bizarre sag hjemsøger Malin
dag og nat. Det er, som om “Boldbengtsens” ånd svæver under
Linköpings kolde stjerner og nægter at lade Malin være i fred.

MONS KALLENTOFT

foto: tobias lundqvist

Søren Lassen
KRIMI

(f. 1968) er svensk forfatter. Han ﬁk sit internationale gennembrud med krimiserien om
kriminalkommissær Malin Fors, som har modtaget strålende anmeldelser og er oversat til 26
sprog. Midvinterblod er første fritstående bind
i serien.

36,5 mm

138 mm

en malin fors-krimi

“Meditativ. Mørk. Og isnende kold. Det her er en
værdig arvtager til Stieg Larssons Millenium triologi.
En formidabel repræsentant for svensk krimi.”
– Booklist starred review

”Man er godt udmattet, når

120 mm

143 mm

32 mm

143 mm

120 mm

Midvinterblod omsider toner

ud, for som første bind i en ny

krimiserie er bogen både en stærk
138 mm

25,5 mm

Du kan også snuppe en sandwich,
en snack og en kop kaffe
i en af caféerne,
som du finder flere steder
i Fængslet & i Vesthallen.

138 mm

oplevelse og voldsomt interessant.”
30 år
–Næsten
berlingske
tidende
efter at Mark Persson – officer i Sø-

værnet og forbindelsesofficer til NATO – er død, kontaktes

sønnen Kent af en amerikansk bank. En bankboks i farens

Søndag
Rød scene kl. 14.00
med Jannik Lunn
navn har stået urørt i mange år og overgår nu til boet.

Ingen i familien har haft kendskab til boksen, og da Kent

åbner den og finder en mindre formue i kontanter samt et
gammelt fotografi, hober spørgsmålene sig op.

Svarene fører ham på sporet af biologiske og kemiske

9

788771

374810

masseødelæggelsesvåben, der måske blev oplagret på Thule-

KRIMI

basen i begyndelsen af 1960’erne. Og også af farens rolle i

”Solid thriller-debut”

sagen, dengang tiden var en anden, og ikke alt tålte dagens lys.

220 mm

KRIMI

JYLLANDS-POSTEN

En anden tid var forlæg for Søren Kragh-Jacobsens

film Det som ingen ved, og bogen blev belønnet med Det Danske
Kriminalakademis Debutantdiplom.

”… en sikker debut, velskreven og sympatisk, redelig og sober”
Politiken

”… et autentisk og fængslende billede fra en helt anden tid”
DAGBLADENES BUREAU

”Det er elementær og intelligent spænding fra en debutant, vi
kommer til at høre mere til.”
JYDSKE VESTKYSTEN

788771

people’spress

9

592818

DEN

spændingsroman people’spress

N OVEMBER 1963. Præsident Kennedy er blevet

Næsten 30 år efter at Mark Persson – officer i Søværnet

og forbindelsesofficer til nato – er død, kontaktes sønnen
har stået urørt i mange år og overgår nu til boet.

221 mm

Ingen i familien har haft kendskab til boksen, og da

Oven i det hele bliver tre københavnske prostituerede
myrdet, og Holberg sætter sin bedste kriminalreporter

Kent åbner den og finder en mindre formue i kontanter

på sagen. Men da en hemmelig kilde – en diplomat fra

samt et gammelt fotografi, hober spørgsmålene sig op.

den sovjetiske ambassade – presser ham til at interessere

Svarene fører ham på sporet af biologiske og kemiske

masseødelæggelsesvåben, der måske blev oplagret på

Thule-basen i begyndelsen af 1960’erne. Og af farens rolle
i sagen, dengang tiden var en anden, og ikke alt tålte
dagens lys.
En anden tid var forlæg for Søren Kragh-Jacobsens film
Det som ingen ved, og bogen blev belønnet med Det Danske
Kriminalakademis Debutantdiplom.

krimifan.dk
”Solid thriller-debut”

– jyllands-posten

”… en sikker debut, velskreven og sympatisk, redelig og
sober”

BBLA
LA

skudt, og alle avisredaktioner er på den anden ende.
Også hos chefredaktør Holberg.

sig for de dræbte kvinder, mærker han jorden brænde
under sig.

GRÆSHOPPE

For et er, at han i mange år har haft en alt for tæt kontakt
til den anden side af jerntæppet. Men derudover har
russeren kendskab til en hændelse i Holbergs fortid –

SØREN
/
LASSEN,
født 1960, debuterede som forfatter med
spændingsromanen En anden tid. Den blev
tildelt Det Danske Kriminalakademis
Debutantdiplom og er brugt som forlæg
for Søren Kragh-Jacobsens film Det som
ingen ved.
Den blå græshoppe er hans anden roman.

en død prostitueret under besættelsen – som helst skal
forblive i glemmebogen.

DEN BLÅ GR ÆSHOPPE

ROMAN

facebook.com/sorenlassenforfatter

PEOPLE’SPRESS

er en historie fra den kolde

krig, hvor mange indgik uhellige alliancer uden at gøre
sig klart, hvad konsekvenserne kunne blive.

– politiken

”… et autentisk og fængslende billede fra en helt anden tid”
– dagbladenes bureau

”Det er elementær og intelligent spænding fra en debutant, vi
kommer til at høre mere til.”
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– jydske vestkysten

9

788771

591668

PEOPLE’SPRESS

omslag: rasmus funder
illustrationer: © scanpix historical og politiken 23.11.1963

foto: © les kaner

Kent af en amerikansk bank. En bankboks i farens navn

Fahrenheit inviterer til et glas champagne i anledning af

på fortsættelsen af Lasse Holms anmelderroste historiske krimi ‘Romeren’

Lørdag d. 21/3 fra kl 14.00
på Fahrenheits stand i
messeområdet, hvor
bogen kan købes
til særlig lav
messepris.
Athen, år 63 før vor
tidsregning. Lægen
Demetrios tilkaldes,
da et drengelig bliver
fundet i et af Piræus’
pakhuse. Snart er han
rodet ind i en aﬀære,
der truer med at knuse
både ham selv og hans
familie. Og alle spor peger
mod Rom, hvorfra han er
idømt eksil på livstid.

UDKO
MMER
OFFIC
IELT F
D. 16/4 ØRST
2015

“Lasse Holm skriver sig ganske mirakuløst ind blandt de ypperste.
[...] Man læser næsten uden at trække vejret, så spændende er det”
Anne Knudsen, Weekendavisen

Drusus ﬁk bloddiarré.
De rødbrune ﬂoder løb ned
ad det ﬁne arbejdsbords
forgyldte myrestier. Hans
pupiller udvidede sig, så
øjnene lignede løngange
til dødsriget. Fråden stod
om hans læber. Han vred
sig i kramper, armene
måtte holdes nede for
ikke at fægte i luften som
spurvevinger.
Hans sår stank nu af
aﬀøring.
Kroppen spændtes igen
og igen i en bue fra nakke
til hæl over bordpladen.
Han skreg og skreg og
skreg, til hans stemme ikke
var andet end en hæs piben.
Drusus’ lidelser varede
seks timer. Da dagen
gryede, havde han endelig
mistet bevidstheden. Kort
efter gik hjertet i stå.
Jeg lukkede hans øjne
og tørrede hans pande for
sved. Marius lagde en mønt
under hans tunge og holdt
i tavshed underkæben med
to ﬁngre. Jeg bandt den op,
så rigor mortis kunne lukke
folketribunens mund for
evigt.

“At forfatteren lader sin detektiv være græsk læge med en videnskabelig
tilgang til følgeslutninger er blot en af bogens genistreger.” bog.nu
Politiken
11/03/14 22:23

Nordjyske
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e n u ds ti l l i ng af Kunstnergruppen S LOTTE T

www.slottethorsens.dk

Bag murene i det tidligere statsfængsel i Horsens ligger et helt unikt kunstnermiljø. På værkstederne i det tidligere
væveri er der mulighed for at se design, skulpturel keramik og hos malerne - personlige udtryk fra den figurative
genre til den helt abstrakte.
Forårets fællesudstilling og værkstederne kan opleves under hele krimimessen lørdag og søndag kl. 10 - 16.

Snup et mord som lydbog
DR Krimiklubben tilbyder en række gode
krimier som lydbøger - helt kvit og frit.
På dr.dk/lydbog kan du se, hvad vil tilbyder
lige nu, og hvordan du kan komme til at høre
dem.
Der er både lydbøger til download og
streaming.
Du kan også finde bøgerne via app’en
DR Radio på din telefon

www.dr.dk/lydbog

DR Krimiklubben er et læsefællesskab for alle krimielskere. Tilmeld dig på dr.dk/nyhedsbrev og få inspiration til nye læseoplevelser, adgang til
22
debatter med andre krimifans, gratis lydbøger og meget mere.

MØD FORLAGET

S FORFATTERE OG DERES BØGER PÅ

Gard Sveen: Den sidste pilgrim er første bind i en serie
om politimanden Tommy Bergmann
Rivertonprisen for bedste norske krimi
Glasnøglen for bedste skandinaviske krimi
Maurits Hansen Prisen – Nytt Blod
for bedste debutantkrimi

Chris Tvedt har sammen med sin kone Elisabeth Gulbrandsen skrevet andet bind i serien om politimanden Edvard
Matre Den blinde gud. Om den første krimi i serien skrev
Politiken:
“Ny norsk efterforsker kan blive en krimihelt af Wallanderdimensioner. Chris Tvedt giver med Af jord er du kommet
sit første udspil til en ny stærk kriminalfigur.”

Martin Jensen er aktuel med seneste bind i serien om
Halfdan og Winston på Knud den Stores regeringstid,
1100-tallets England.
“Hvis man kan lide velskrevne og underholdende middelalderkrimier, så bliver det ikke meget bedre end Sværdets
bid … Fortidens mennesker og steder står lyslevende for
én, mens man læser.” Jette S. F. Holst, Litteratursiden
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Kom med
bag kameraet ...
... når TV2-regionerne inviterer alle krimifans på besøg i det
historiske forsamlingshus i Fængslet.
Her interviewer programværter og journalister fra syv TV2regionalstationer både forfattere og markante personligheder med en særlig tilknytning til den enkelte tv-stations sendeområde.
Mød krimikongen, retsmedicineren og forfattere, der brænder for spænding og et velskrevet plot.
TV2-regionerne sender både lørdag og søndag direkte fra
forsamlingshuset til hele landet og fra alle de aktiviteter, der
finder sted rundt omkring i Fængslet.
Alle er velkomne som publikum i forsamlingshuset.
På gensyn!
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MØD OS PÅ STAND 18
ERIK HAUERVIG
aktuel med

annonce.indd 1

MØD OS PÅ STANDEN

JØRGEN BODILSEN
aktuel med

21-01-2015 14:39:31
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PRISOVERRÆKKELSER
I Snedkeriet lørdag kl. 13 overrækker
Det Danske Kriminalakademi deres priser.
Palle Rosenkrantz Prisen går til:
Håkan Nesser for
Levende og døde i Winsford

Harald Mogensen Prisen går til:
Thomas Rydahl for
Eremitten

Desuden overrækkes flere diplomer:
Årets debutantdiplom til Hans Davidsen-Nielsen
for Hypokonderens død
Diplom til Rosenkilde og Bahnhof for
genudgivelser af krimiklassikere
Diplom til Henning Mankell for Wallander-serien
Diplom til DR for deres krimiserier
Dansk Horror Selskab overrækker prisen for:
Årets danske horrorudgivelse
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Dommer og bøddel
af Inger Gammelgaard Madsen

MøD FORFAttEREN
lørdag den 21.03.2015
til en lille reception og bogsignering
i Føtex standen fra kl. 11.00 - 12.00
og deltag i lodtrækningen om et
signeret eksemplar.

UDkOMMER
LøRDAG DEN
21. 03.2015

INGER WOLF & INGER
GAMMELGAARD MADSEN
i dobbeltinterview
lørdag kl. 12.40
på Rød Scene

Ny krimi
i Rolando Benito serien

Foto: Anne Kring

Tre drenge findes hængt i Tulips nedlagte slagteri i Brabrand. Første
antagelse er, at det drejer sig om flere selvmord i den bølge, der har
hærget i Aarhus gennem længere tid, men der er noget mistænkeligt ved
disse selvmord. En af drengene er ramt af et projektil, og det er oplagt at
sætte det i forbindelse med skuddet, som en betjent fra Østjyllands Politi
affyrede mod tyve, som flygtede fra en sportsbutik i den indre by, en sag
som DUP - Den Uafhængige Politiklagemyndighed efterforsker.

Inger Gammelgaard Madsen.

bor i Risskov og er uddannet som
grafisk designer. Debutkrimien,
Dukkebarnet, udkom i 2008, siden er der kommet 7 nye bøger
til i den populære serie om den
italienskfødte kriminalassistent
Rolando Benito hos Østjyllands
Politi. Bøgerne har ligget som nr.
1 på flere bestsellerlister.

Samtidig er en fange netop løsladt fra Statsfængslet Østjylland. Han har
noget at hævne, og rusen bringer ham i kontakt med en underverden,
der overskygger alt, hvad han tidligere har oplevet. Hvem er dommer, og
hvem er bøddel?

www.inger-gammelgaard-madsen.dk, www.forlaget-farfalla.dk, www.facebook.com/ForlagetFarfalla

27

RUNDVISNINGER UNDER KRIMIMESSEN
Benyt lejligheden til en unik guidet tur rundt på Fængslet.
Vi udnytter, at Fængselsmuseet er lukket, og går på opdagelse både på FÆNGSLETs store
område, der normalt er lukket af for publikum, og de steder i Fængselsmuseet, som er tilgængelige lige præcis den dag, rundvisningen finder sted. Det betyder, at hver enkelt rundvisning
bliver unik, når rundviseren planlægger jeres rute. Og vi garanterer, at I får de mest spændende steder at se, deriblandt aflukkede bygninger, indre gårde og flugtruter.
Der er 6 rundvisninger begge dage med start:
Kl. 11.00 - Kl. 11.30 - Kl. 12.30 - Kl. 13.00 - Kl. 14.00 - Kl. 14.30
Der kan maks. deltage 25 personer på hver rundvisning – hent en gratis billet i billetsalget.
Rundvisningen starter ved Hovedbygningen.
Bemærk: Der er IKKE mulighed for toiletbesøg, og der kan forekomme trapper på turen rundt.
Turen varer en time.
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FÆNGSELSMUSEET
KØB EN NY IDENTITET
BLIV FÆNGSELSBETJENT FOR EN DAG

GÅ I EN FANGES FODSPOR
FUSSINGSVEJ 8 · 8700 HORSENS · FÆNGSLET.DK
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Læsning forandrer liv
Bøger i hverdagen styrker børnenes sprog,
deres fantasi og øger mulighederne for at få en uddannelse.
På mange børnehjem, krisecentre og opholdssteder
mangler børnene muligheder for at læse.

Hjælp os med at skabe biblioteker lige der,
hvor de udsatte børn og unge vokser op.
FIND OS PÅ KRIMIMESSEN
HORSENS 2015 PÅ STAND 24

Donér dine bøger til os, så sørger vi for,
de kommer frem, hvor behovet er størst
Læs mere på: www.laesforlivet.dk

Mød eReolen på
Krimimessen 2015
–og fyld din smartphone/tablet med
nervepirrende ebøger og lydbøger.
Vi står på stand nr. 4.
Kom og deltag i vores konkurrence
og vind overraskende præmier.
eReolen er bibliotekernes ebøger og
lydbøger på nettet, som du kan læse
eller lytte, lige når det passer dig.
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Mød Bog & idé i TELTET i Fængslet
Vi har inviteret over 75 krimiforfattere til at signere hos os lige
efter hvert interview.
Se forfatteroversigten i Krimiprogrammet
eller på www.krimimessen.dk

Støt din boghandel
Så støtter vi krimidebutanterne

Theils
LONE

P I G E R N E F RA
E N G LA N D S B Å D E N
K R I M I
L I N D H A R D T

O G

R I N G H O F

Dem der er godt på vej

Og dem vi alle kender, der engang var debutanter :)
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Programmet er fyldt med arrangementer og
foredrag om DETEKTIVER. Blandt andre:
Sophie Hannah bliver interviewet om Monogram-mordene:
det nye Hercule Poirot-mysterium
Lørdag kl. 15.20 på Sort Scene og søndag kl. 10.20 på Rød Scene
Snushaner og hårdkogte (anti)helte.
Ved Bo Tao Michaëlis
Søndag kl. 13.15 i Trykkeriet
Minutmysterier. Hjælp detektiven med at finde forbryderen.
Skuespillerne fra Momolydbog står i spidsen for opklaringen.
Lørdag kl. 11.45 i Gymnastiksalen og kl. 13.00 i Vesthallen.
Søndag kl. 13.00 i Vesthallen og 14.40 i Gymnastiksalen
Kvinnliga detektiver från Miss Marple till Lisbeth Salander ved Kerstin Bergman
Søndag kl. 12.15 i Gymnastiksalen

Palle Schantz Lauridsen fortæller om sin bog,
Sherlock Holmes i Danmark
Søndag kl. 11.30 i Gymnastiksalen
Den moderne privatdetektiv: privatdetektivens hverdag.
Ved Uffe Bodeholt og Isabelle Ologelul,
UIP Consult ApS Privat efterforskning
Søndag kl. 11.45 i Snedkeriet
Edgar Allan Poe og detektiven Auguste Dupin
- en genre fødes. Ved Torben Carlsen
Lørdag kl. 11.00 i Gymnastiksalen
Elementært, min kære Watson. Ved Bjarne Nielsen
Søndag kl. 10.30 i Snedkeriet
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Camilla Läckberg
Udkommer
d. 20/3

Udkommer
d. 20/3

Bøger og
lydbøger
Markedspris
op til 149,95*

Frit valg

49,-

Løvetæmmeren
9. bog i serien om Fjällbacka og Erica Falck.
Markedspris 299,95*
Lydbog

129,-

Spar 130

95

Mød Jens
Henrik Jensen
på føtex’ stand
lørdag
kl. 15.00-15.30

Udkommer
d. 20/3

Inger
Gammelgaard
Madsen

Den
grænseløse

Dommer og bøddel

lørdag
kl. 12.00-12.30

Markedspris 249,95*

Udkommer
d. 21/3

149,-

49,-

Uhyggelig god læsning
Markedspris op til 299,95*

Frit valg

169,-

Spar 12095

69,-

Bøger og
lydbøger

Krimi

Markedspris
129,95*

Markedspris 149,95*

Frit valg

49,-

129,Slangernes
gift

99,De hængte
hunde

8. bog i krimiserien
om Roland Benito.
Markedspris 249,95*

Udkommer
d. 21/3

Spar 10095
Lydbog

Spar op til 13095

Mød Inger
Gammelgaard
Madsen på føtex’
stand lørdag
kl. 11.00-12.00

Jussi
Mød Jussi
Adler-Olsen på føtex’ stand

Frit valg

Spar 8095

49,-

Spar 10095

12/2015. Forbehold for evt. afgiftsforhøjelser, trykfejl, udsolgte varer og leveringssvigt. ©

169,-

Spar op til 10095

Løvetæmmeren

*Markedspriser indhentet d. 19/1-2015
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Tilbuddene gælder på krimimessen lørdag d. 21. marts og søndag d. 22. marts.
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Jussi Adler-Olsen
Politikens forlag

Tove Alsterdal
Modtryk

Stefan Ahnhem
Lindhardt og Ringhof

Anne Christine Andersen
Politikens forlag

Lotte Andersen
Momolydbog

Rebekka Andreasen
Interviewer

Sascha Arango
People’s Press

Diana Bach
Interviewer

Else Barratt-Due
Interviewer

Thomas Behrmann
Interviewer

Kerstin Bergman
Foredragsholder

Bille & Bille
Rosenkilde og Bahnhof

Morten Bjerregaard
Musiker

Susanne Bjertrup
Interviewer

Bo Bjørnvig
Interviewer

Mogens Blom
Lindhardt og Ringhof

Uffe Bodeholt
Foredragsholder

Jørgen Bodilsen
Skriveforlaget

Morten Buschmann
Mellemgaard

Niels Ole Busk
H. Harksen Produktions

Cilla & Rolf Börjlind
Rosinante

Julie Carlsen
Momolydbog

Torben Carlsen
Foredragsholder

Stephanie Caruana
Byens forlag

Paul Cleave
Jentas

Ann Cleeves
Hetland

Thomas Clemen
Modtryk

Læs mere om forfatterne på www.krimiwiki.dk

Lotte Dalgaard
Byens forlag

Hans Davidsen-Nielsen
Politikens forlag

Christian Dorph
Gyldendal

Per Drustrup Larsen
Foredragsholder

Frank Egholm
Foredragsholder

Christine Feldthaus
Interviewer

Eva Marie Fredensborg
Politikens forlag

Agnete Friis
People’s Press

Christian Frost
People’s Press

Inger Gammelgaard Madsen
Farfalla

Carin Gerhardsen
People’s Press

Steffen Groth
Rosenkilde og Bahnhof

Elisabeth Gulbrandsen
Klim

Lotte og Søren Hammer
Gyldendal

Sophie Hannah
Rosenkilde og Bahnhof

Hanne Bech Hansen
Lindhardt og Ringhof

Steen Harvig
Siesta

Benjamin Hasselflug
Momolydbog

Julie Hastrup
Rosinante

Søren Hauch-Fausbøll
Momolydbog

Erik Hauervig
Skriveforlaget

Karin Hede
Hovedland

Asser Hedegård Thomsen
Foredragsholder

Morten Hesseldahl
Modtryk

Kati Hiekkapelto
Turbine

Ulla Hinge Thomsen
Interviewer

Lene Hjorth
Byens forlag

Berit Holbek Jensen
Interviewer
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Jacob Holm Krogsøe
Interviewer

Jesper Holm
KIRK & HOLM

Lasse Holm
Fahrenheit

Jette Holst
Interviewer

Povl Holstein Nielsen
Foredragsholder

Nina Vad Holtum
Clausen Publishing

Jørn Lier Horst
Punktum

Peter Høeg
Rosinante

Nikolaj Højberg
Kandor

Jens Henrik Jensen
Politikens forlag

Martin Jensen
Klim

Dennis Jürgensen
Tellerup

Mons Kallentoft
Politikens forlag

Michael Kamp
Tellerup

Lars Kjædegaard
Rosinante

Louis Klostergaard
EC Edition

Walther Knudsen
Interviewer

Jannie Schjødt Kold
Interviewer

Jean Hanff Korelitz
Gads forlag

Michael Katz Krefeld
Lindhardt og Ringhof

Kristian Kornø
Byens forlag

Ove Kryger Rasmussen
Lindhardt og Ringhof

Lene Kaaberbøl
Modtryk

Christian W. Larsen
Byens forlag

Steffen Larsen
Interviewer

Søren Lassen
People’s Press

Jakob Levinsen
Interviewer

Niels Lillelund
Interviewer

Læs mere om forfatterne på www.krimiwiki.dk

Anita Lillevang
Hovedland

Claus M. Lohman
Forlaget Proportion

Jannik Lunn
Interviewer

Agnete Birger Madsen
Foredragsholder

Kirsten Mehlsen
Foredragsholder

Jakob Melander
Rosinante

Bo Tao Michaëlis
Interviewer

Nanna Mogensen
Interviewer

Hans Mortensen
People’s Press

Henning Mortensen
Gyldendal

Claus Mørkbak Højrup
People’s Press

David Sparrevohn Mørck
Mellemgaard

Håkan Nesser
Modtryk

Bjarne Nielsen
Foredragsholder

Isabelle Ologelul
Foredragsholder

Fredrik T. Olsson
Hr. Ferdinand

Henrik Palle
Interviewer

Simon Pasternak
Gyldendal

Lotte Petri
Turbine

Anders Roslund
Modtryk

Ann Rosman
Punktum

Craig Russell
Hovedland

Thomas Rydahl
Forlaget Bindslev

Søren Rønnehøj
Foredragsholder

Nanna Rørdam Knudsen
Interviewer

Rachel Röst
Foredragsholder

Sofie Sarenbrant
People’s Press

Palle Schantz Lauridsen
Foredragsholder
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Læs mere om forfatterne på www.krimiwiki.dk

Rikke Schubart
Valeta

Jesper Stein
Politikens forlag

Bent Stenbakken
Interviewer

Frederik Strand
Lindhardt og Ringhof

Anette Støvelbæk
Momolydbog

Gard Sveen
Klim

Svend Sørensen
Hovedland

Lone Theils
Lindhardt og Ringhof

Jan Thiele
Rosenkilde og Bahnhof

Lars Thiesgaard
Momolydbog

Stefan Thunberg
Modtryk

Kenneth L. Truelsen
Foredragsholder

Helene Tursten
Lindhardt og Ringhof

Chris Tvedt
Klim

Sofie Vea
Momolydbog

Anne-Marie Vedsø Olesen
Politikens forlag

Carl Wengel Grauballe
Interviewer

Lida Wengel
Interviewer

Liselotte Wiemer
Interviewer

Helle Vincentz
Interviewer

Inger Wolf
People’s Press

Tonny Vorm
Interviewer

Teddy Vork
Kandor
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DENNIS JÜRGENSEN DEBUTERER SOM VOKSENFORFATTER
Dennis Jürgensen har været de unges yndlingsforfatter i mere end 30 år.
Nu debuterer han som krimiforfatter for voksne.
I krimien ’Løbende Tjener’ møder vi Frans Jessen,
som har tjent milliarder på at sælge designersmykker.
En dag findes én af hans tidligere samarbejdspartnere
myrdet på makaber vis, og efterforskningsleder Roland Triel
fra Politigården i København varetager opklaringen
af den groteske sag. Nu begynder jagten på en
skånselsløs morder, som styrer mod sine mål
med iskold præcision.
’Løbende Tjener’ er blevet en bestseller
på rekordtid og er nu trykt i tredje oplag.

Mød Dennis Jürgensen på Krimimessen Horsens 2015
LØRDAG D. 21. MARTS
Kl. 11.45: Panel om de voldelige elementer i krimien med Roslund
& Thunberg og Stephanie Caruana i Trykkeriet. Moderator: Nanna Mogensen.

&

Normalpris:

29995

Kuponen kan ikke ombyttes
til kontanter.

SØNDAG D. 22. MARTS
Kl. 11.00: Signering hos Tellerup (stand 25).

19995

Kuponen er kun gyldig hos Tellerup
(stand 25) på Krimimessen Horsens
2015, og kun så længe lager haves.

Kl. 15.40: Samtale med Susanne Bjertrup
om ’Løbende Tjener’ på Rød Scene.
Efterfølgende signering af ’Løbende Tjener’
på Bog og Idés stand.

Kuponpris:

&

Kl. 13.30: Samtale med Steffen Larsen i
Vesthallen. Børnearrangement.

FÆNGSLET

Transport

Fussingsvej 8
8700 Horsens

Linie 9 kører fra Horsens Banegård
på fast minuttal 40
Linie 107 – se www.midttrafik.dk
Afstanden fra banegården til
fængslet er ca. 2 km.
Motorvejsafkørsel nr. 56 fra syd
eller vest og nr. 55 fra nord.

Billetter

Billetter kan købes ved indgangen
eller på www.krimimessen.dk
Priser:
Lørdagsbillet voksne .......................... kr. 130
Søndagsbillet voksne ......................... kr. 110
Weekendbillet ..................................... kr. 175
Lørdagsbillet børn (6-17 år) ..............kr. 50
Søndagsbillet børn (6-17 år) .............. kr. 40
Weekendbillet børn (6-17 år) 	������������ kr. 75
Børn under 6 år gratis adgang
Vesthallen gratis adgang for alle

Taxa
Horsens Taxa

Yderligere oplysninger på:
www.krimimessen.dk og tlf. 76 29 24 34
Under arrangementet: tlf. 50 60 05 78
Ret til ændringer forbeholdes
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Krimimessen er arrangeret af:
Horsens Bibliotek
Krimimessen er støttet af:
Horsens Folkeblads Fond, Horsens Kommune,
Insero Horsens, Kulturstyrelsen,
Den Jnorske
RANUNKELVE
ambassade og Den svenske ambassade
H ON

CARL G

RVA N
G

VE ST
E

Layout: Grafisk, Horsens Kommune / Tryk: Grafisk Forum, Horsens
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Indhold:

Program ............................................ side 2-5
Velkomst ............................................... side 6
Udstillerliste ......................................... side 8
Rundvisninger på Fængslet ...............side 28
Præsentationer ...................... side 10, 34-38
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Fotografer: Jane Gisselmann, Kaspar Wenstrup, Annika Marklund, Thomas A. Thron Ullberg, Sara Skytte, Anna-Lena Ahnström, Lu-Ann Moldberg
Kjeldsen, Chloe Healy, Mark Czajkowski, Lena Koller, Willy Wegner, Jouni Harala, Roar Lava Paaske/AU, Rune Nielsen
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1. Bilporten: Indgang med billetsalg
RÅDM

2. TELTET: Rød og Sort scene – Café
Udstillerområde med bogsalg
3. Forsamlingshuset:
WC
WC

TV2 regionernes scene
4. Arresten: Café
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5. Gymnastiksalen: Scene
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6. Snedkeriet: Scene og kaffebar

WC

7. Væveriet: Kunstudstilling
8. Trykkeriet: Scene

1

HED

9. Vesthallen: Børnekrimimessen.
R
KY

Scene - Café. Gratis adgang
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