


Kan du anbefale mig en god spæn-
dingsbog? Ja – det kan jeg, og der 
er mange af dem. 

Spænding er ikke bare spænding. 
Der er er bøger, der er uhyggelige, 
bøger der fokuserer på det psyko-
logiske, bøger hvor siderne vender 
sig selv – og så alle de andre, der 
bare er, ja – spændende.

Her er et udpluk fra 2020-2022 
– samt et par fagbøger fra 2019-
2022. Uanset om du er ny i genren 
eller en garvet spændingslæser, 
håber jeg, du kan blive inspireret 
til din videre læsning i spændings-
genren.
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DOMESTIC NOIR

Edvardsson, Mattias
Gode naboer
2020 – 371 sider

Micke og Bianca bosætter sig i et idyllisk kvarter, så 
deres børn kan vokse op i tryghed. Men naboer er ikke 
altid, som man ønsker. Og da Bianca påkøres uden for 
huset rejser spørgsmålet sig, om det var en ulykke 
eller tilfældigt. 

Molloy, Aimee
Den perfekte mor
2021 – 313 sider

En baby fra mødregruppen ”Majmødrene” forsvinder 
fra sin vugge, mens mødrene er på bar. Hvem har 
taget babyen? Og kan mødrene overhovedet stole 
på hinanden? Synsvinklen skifter mellem mødrene – 
også barnets mors synsvinkel.

Eriksson, Caroline
Hun som våger
2020 – 263 sider

Elena er separeret fra sin mand og savner inspiration 
i sit forfatterliv. Hun følger med i naboernes ægte-
skabsdrama og bliver vidne til en mystisk episode. Er 
det virkeligt – eller hendes egen fantasi?

Hausmann, Romy
Kære barn
2020 – 333 sider

En kvinde undslipper sin kidnapper, og det viser sig at 
blive begyndelsen på et mareridt. Er kvinden overho-
vedet den, hun udgiver sig for at være? Kan hun få sit 
liv tilbage? Og hvor er kidnapperen henne? Sandhe-
den fra fangeskabet er nødt til at komme frem.

Loughran, Trine Lykke
Det utilgivelige
2021 – 193 sider

Debutroman om en familie i opløsning. En gravid 
kvinde får tvangstanker om at hun bliver en dårlig 
mor. Hun indlægges på psykiatrisk afdeling efter 
fødslen af Martha. Fire år senere forsvinder datteren. 
Hvad er forklaringen på datterens forsvinden?

Gunnis, Emily
Pigen i brevet
2021 – 358 sider

Ivy sendes i 1956 til St. Margaret – et hjem for gra-
vide kvinder. Datteren bortadopteres, og Ivy kan ikke 
slippe væk fra øen. Historien fortælles skiftevis fra 
1950’erne og nutiden, hvor Samantha falder over et 
gammelt brev. Pludselig har hun kun få timer til at 
løse mysteriet, før sandheden er tabt.



Hoover, Colleen
Mørkt bedrag
2020 – 339 sider

Forfatteren Lowen skal skrive en serie færdig for suc-
cesforfatteren Verity Crawford, der er lammet og næ-
sten livløs. Lowen bor samtidig i Crawford-familiens 
hus og forelsker sig i sønnen. Men der sker uhygge-
lige og uforklarlige ting i huset.

Jewell, Lisa 
Den usynlige pige
2021 – 359 sider

Den 17-årige Saffyre går til psykolog, men da han af-
slutter samtalerne, føler hun sig svigtet og forfølger 
ham i det skjulte. En dag forsvinder hun, og psykolo-
gens kejtede genbo er den sidste, der har set hende 
i live.

Foley, Lucy
Gæstelisten
2021 – 403 sider

Will og Jules skal giftes på en lille klippeø, hvor flere 
gæster skal overnatte. Det bliver stormvejr og strøm-
men går. Da lyset kommer igen er én i selskabet ikke 
længere i live. Der er flere forskellige fortællestem-
mer – og alle synes at gemme på noget.

Locke, Phoebe
Manden i skyggerne
2021 – 403 sider

Sadies skræmmes som barn af en vandrehistorie om 
en skyggemand, der tager døtre, hvilket får katastro-
fale følger.  

PSYKOLOGISK SPÆNDING

Yrsa Sigurðardóttir
Under sneen
2022 – 350 sider

I den islandske ødemark forsvinder en vandregruppe, 
og et redningshold gør et dystert fund.  Jóhanna er en 
af redningsarbejderne, men noget har skræmt hende. 
Er der virkelig stemmer ude i mørket?

Sten, Camilla
Den forsvundne by
2022 – 412 sider

I den lille by Silvertjärn forsvandt alle indbyggerne 
i 1959. Dokumentarfilminstruktøren Alice vil gerne 
finde ud af, hvad der skete, da hendes egen bedste-
mors familie var iblandt. Men snart begynder der at 
ske uhyggelige ting.

Burke, Alafair
Den gode søster
2021 – 313 sider

Den feministiske redaktør Chloes mand findes myr-
det, og hendes ”perfekte” liv afsløres. Var det stedsøn-
nen? En roman med #metoo som omdrejningspunkt.

Ulstein, Silje O.
Krybdyrmemoirer
2021 – 443 sider

11-årige Iben forsvinder sporløst. Historien fortælles 
både fra 2003 og nutiden fra hendes mors liv, hendes 
venner, politiet og andre i Ålesund og Kristiansund. 
Der er noget ondt og truende – og hvad med den 
altid sultne pytonslange?

Tudor, C. J. 
De andre
2021 – 41 sider

Gabe mistede sin kone og datter for tre år siden. Po-
litiet har lukket sagen, men Gabe nægter at give op. 
Han har set noget og kører derfor rundt på vejene 
og leder. Han finder en ledetråd, men er der nogen 
derude?

Staun, Susanne
Manden i huset
2021 – 158 sider

14-årige Ditte forsvinder fra en fest, og moderen Li-
ses liv bliver til et mareridt. Politiet er ikke til megen 
hjælp, så Lise må selv ud og lede efter Ditte. Første 
del af en serie om små og store forbrydelser i provin-
sen.  Anden del hedder Pas dig selv!



Alcott, Louisa M.
Bag en maske
2021 – 191 sider

I 1866 kommer den unge guvernante Jane Muir til 
overklassefamilien Contry. Her starter et farligt magt-
spil, da hun viser sig at være en fremragende mani-
pulator og derfor skaber splid i familien. Alle spilles 
ud mod hinanden – er Jane Muir skurk eller heltinde?

Hawkins, Paula
Som en langsom ild
2021 – 360 sider

En ung mand findes myrdet på en husbåd i London. 
Tre personer har motiv til drabet – men hvem har 
gjort det? Alle har forskellige problemer og konflikter 
med hinanden på kryds og tværs. Men kan én af dem 
også være morderen?

Michaelides, Alex
Jomfruerne
2021 – 391 sider

Mariana har mistet sin mand i en tragisk drukne-
ulykke. En dag ringer hendes niece Zoe og er bange, 
da en af hendes studiekammerater er fundet myrdet. 
Mariana får nogle oplysninger og drages ind i efter-
forskningen. 

Michaelides, Alex
Den tavse patient
2020 – 389 sider

Alicia dømmes for mordet på sin mand. Hun er fuld-
stændig tavs og ender på et psykiatrisk hospital, hvor 
psykoterapeuten Theo prøver at forstå og hjælpe 
Alice. Men han har også sine egne dæmoner at kæm-
pe med. Og hvem taler egentlig sandt?

PAGETURNERE

Dean, Abigail
Pige A
2021 – 383 sider

Lex var pigen der flygtede fra indespærringen i Ræd-
selshuset. Nu er hun advokat, og da hendes mor dør, 
rejser hun hjem til England. Der viser det sig, at hun 
har arvet noget rædselsvækkende, og hun må opsøge 
sine søskende og konfrontere fortiden.

Howard, Catherine Ryan
Intet
2021 – 341 sider

Eve Blacks familie blev myrdet af en berygtet serie-
morder kaldet ”Intetmanden” for ca. 20 år siden. Hun 
har nu skrevet en true crime- og erindringsbog om 
ham og hans sager. Det vækker noget til live i den 
aldrene sikkerhedsvagt Jim Doyle.

Paris, B.A.
Terapeuten
2021 – 348 sider

Alice flytter ind sammen med sin kæreste i et hus i 
London – i et eksklusivt, indhegnet kvarter. Det viser 
sig at en kvinde tidligere er blevet dræbt i hendes 
hus. Efterhånden kommer hun ind i flokken af na-
bokvinder, og flere underlige ting dukker op. Og hvad 
med kæresten Leo?

Fitzek, Sebastian
Plads 7A
2021 – 383 sider

Mats Krüger må – trods sin flyskræk – flyve til Berlin. 
Her involveres han i sit livs mareridt. Der findes noget 
uhyre farligt om bord. Mats er nødt til at tage nogle 
umenneskelige valg. 

Gerhardsen, Carin
Det der ligger gemt i sneen
2020 – 386 sider

Flere menneskers skæbner flettes sammen pga. en 
ulykke, hvor flere biler krydser hinanden. Men hvad 
skete der egentlig? Et puslespil skal lægges, hvor al-
les liv vil være forandret.

Dionne, Karen
Den onde søster
2020 – 312 sider

Rachel har isoleret sig i 15 år på et psykiatrisk ho-
spital, fordi hun er overbevist om, at hun er skyld i 
forældrenes død. Da hun får nye oplysninger, vælger 
hun at tage til sit barndomshjem i vildmarken. For 
måske var skylden slet ikke hendes. 

Lupton, Rosamund
Tre timer
2020 – 430 sider

To mænd vil, om tre timer, skyde alle på en engelsk 
skole. Både lærere og elever prøver at skjule sig og 
beskytte hinanden. Kan politiet nå at afværge kata-
strofen?



Dahl, Rikke
Som om vi aldrig rigtigt fandtes
2019 – 472 sider

Christin tager til sin barndomsby, da hun får et op-
kald om et dødsfald. Veninden Pauline forsvinder, og 
sammen med journalisten Micki prøver hun at finde 
hende. Hemmeligheder og fortielser dukker op til 
overfladen.

Schulman, Ninni
Kun dig
2019 – 343 sider

Iris flytter sammen med enkemanden Pål – det er 
kærlighed ved første blik. Men så bliver hun syg. 
Hvad fejler hun egentlig? Kapitlerne skifter mellem 
at følge Iris eller Pål.

Korelitz, Jean Hanff
Et godt plot
2022 – 399 sider

Den engang succesfulde forfatter Jake Finch Bonner 
lever nu af at rådgive forfatterspirer. En dag får en af 
dem verdens bedste idé til en bog. Da bogen flere 
år senere stadig ikke er udkommet, kommer han i et 
skæbnesvangert dilemma. 

Hope, Anna
Forventning
2021 – 284 sider

Hannah, Cate og Lissa har hver deres problemer. De 
er meget forskellige, men kan venskabet holde til alt? 
En nutidig historie der foregår i og omkring London.

Norebäck, Elisabeth
Nadia
2021 – 305 sider

Linda afsoner en livstidsdom for drabet på sin mand i 
et farligt kvindefængsel. Et mord hun ikke kan huske, 
men ingen tror på hendes uskyld. Hun finder en uven-
tet alliance i fængslet, men under overfladen gem-
mer der sig nogle dunkle hemmeligheder.

DANSKE SPÆNDINGSROMANER

Nørbak, Britt
Instinkt
2021 – 315 sider

Juveltyven Julie udfordrer hakkeordenen blandt de 
indsatte i et kvindefængsel, der har et fasttømret hie-
rarki. Hun havde et godt job i juvelbranchen, så hvor-
for blev hun juveltyv? Det er første del af en serie.

Elkjær, Lars
Kannibalens spor
2021 – 386 sider

Første del af en serie med makkerparret Gabriel Hoff-
man og Mikael Conradsen – kaldet ærkeenglene. De 
kommer på sporet af en sindssyg seriemorder – og 
en kannibal. 

Groth, Steffen
Clearmind
2021 – 427 sider

Et lægemiddelfirma har opfundet et nyt lægemiddel 
– kaldet Clearmind. Efter et uhyggeligt drab ansættes 
journalisten Gaby undercover for at finde morderen. 
Men det bliver en livsfarlig opgave.

Jensen, Martin
Fangst
2021 – 259 sider

Laust Palk er pensioneret agent, men bliver kontaktet 
af en gammel kollega. Han skylder ham en tjeneste, 
og skal derfor – sammen med IT-specialisten Karna – 
undersøge en sag. Det er en historie fra spiongenren 
sat i en dansk kontekst. 

Albinus, Iben
Damaskus
2021 – 495 sider

Sigrid udstationeres i Damaskus for en telegigant. 
Samtidig arbejder hun uofficielt som meddeler for 
den danske efterretningstjeneste. I Syrien mødes hun 
med en veninde, der er leder af et sikkerhedsfirma. 



Engell, Sarah
Den kinesiske tvilling
2021 – 292 sider

En lille pige og et lig forsvinder fra byen, hvor Eva 
bor med sin mand, der ligger lammet hjemme i dob-
beltsengen. Der er noget, der ikke stemmer, og hun 
begynder derfor at grave i sin mands fortid. 

Krohn, Thomas C.
Virussen fra Svalbard
2021 – 268 side

På Svalbard er der en forladt mineby, og en russisk 
virusudvikler er i gang med uhyggelige virusblan-
dinger. I Danmark forsøger virologen Jacob Detlev at 
hjælpe politiet i kampen mod biologisk og kemisk 
terror.

Lassen-Andersen, Christina
Mørkelagt
2020 – 379 sider

En dag går strømmen, og verden ændres. Alle kæm-
per for deres egen overlevelse. Vi følger begivenhe-
derne fra september til juni året efter. 

Larsen, Michael
Den der falder
2020 – 351 sider

Julie Viver er ekspert i svirrefluer og ramt af søvn-
problemer med følger, så hun opsøger en søvnklinik. 
To naboer bliver dræbt, og sammen med forfatteren 
Magnus forsøger de at finde en forklaring.

Holmfjord, Lisa
Døden er kun et øjeblik
2020 – 351 sider

Esther lever i et forhold med en manipulerende og 
voldelig læge. Hun forsøger at slippe væk, mens ex-
politimanden David – nu privatdetektiv – drages ind 
i historien. 

Døssing, Katja Vesselbo
Dem som ingen ser
2020 – 325 sider

Journalisten Vincent Sommer inddrages i en sag med 
politikere, anbragte børn og mord. Han må samar-
bejde med freelanceren Fanny Holm for at finde 
sandheden.

Bukkehave, Tobias
Kongetro
2020 – 329 sider

Et mord i Dubai kalder den tidligere jægersoldat 
Tom Cortzen tilbage i tjeneste. Hans opgave bliver 
at stoppe en potentiel katastrofe – noget truer hele 
verdens sikkerhed.

Rotvit, Stig
Utopia
2020 – 378 sider

Ditte og Daniel flytter til Bornholm. Ditte vil søge 
inspiration til kunstnerlivet og Daniel lokkes af den 
forføriske Sandra. Det bliver en skæbnesvanger be-
slutning.

FAGBØGER

34.33 Danielsen, Iben 
Profession: Privatdetektiv
2022 – 167 sider

21 kapitler med historier fra privatdetektivens hver-
dag og forskellige aspekter ved jobbet. Her er efter-
forskninger, etik, sager – og meget andet fra livet som 
privatdetektiv. 

99.4 Fox, Amaryllis
Mit liv undercover - ung kvinde i CIA
2020 – 233 sider

Som 21-årig rekrutteres Amaryllis af CIA som under-
cover-agent i tiden efter 11.09.2001. Her fortælles 
om hendes udvikling som agent, hendes karriere og 
hvordan den kombineres med et godt familieliv.

99.4 Jensen, Ernst
Min far var spion
2019 – 303 sider

Frank Jensens far Ernst hverves i 1943 af den engel-
ske efterretningstjeneste. Det bliver til ca. 20 år som 
spion. Bogen bygger på Franks Jensens egne erindrin-
ger og faderens oplysninger. 

99.4 Snowden, Edward
I offentlighedens tjeneste
2019 – 399 sider

Biografi i tre kronologiske dele, hvor Edward Snow-
den beretter om sin barndom i forstæderne og sit 
voksenliv i CIA og NSA. I 2013 bliver han whistleblo-
wer og afslører systemer til global masseovervåg-
ning. Han må derfor videre leve i asyl i Rusland.
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