
                                                            Spænding

12 nye
                                                          spændingsromaner



Hvis du godt kan lide spændingsdelen i krimier, men 
måske ikke er så meget alt det vold og blod de også tit 
indeholder. Så er vores spændingsopstilling lige noget 
for dig. 
Vi har her samlet 12 forholdsvis nye spændingsromaner 
til dig  :)

God fornøjelse.



Kongekabale
Niels Krause-Kjær:   

Skildring af en virkelig beskidt magtkamp i 
et dansk politisk parti med mange ligheds-
punkter til Det Konservative Folkeparti. 
Kampen starter, da partilederen Aksel 
Bruun kvæstes hårdt ved en bilulykke.

Find bogen i voksen spænding under K

Kongetro
Tobias Bukkehave:  

Den tidligere jægersoldat Tom Cortzen har 
mistet tiltroen til fædrelandet. Men så 
kalder pligten igen. 
Et mord i Dubai sætter en række af hændel-
ser i gang. Det er nu op til Tom at stoppe en 
potentiel katastrofe.

Find bogen i voksen spænding under B



Skandalens Anatomi
Sarah Vaughan:   

Juniorminister James Whitehouse bliver 
anklaget for voldtægt og anklager Kate 
Woodcroft vil gøre sit ypperste for at få 
manden dømt, hun har nemlig sit eget 
opgør at gøre op.

Find bogen i voksen spænding under V

Sekten på tågeøen
Mariette Lindstein:   
 
Et foredrag med den karismatiske Franz 
Oswald får 22-årige Sofia til at besøge be-
vægelsen Via Terra i den svenske skærgård. 
Oswald viser sig at være en vanvittig leder, 
og Sofia får en snigende fornemmelse af at 
være blevet draget ind i en sekt.

Find bogen i voksen spænding under L



En helt normal familie
Mattias Edvardsson:   

I Lund bliver den 19-årige Stella Sandell 
anklaget for at have stukket sin kæreste 
ihjel. Hun er enebarn og datter af præsten 
Adam og forsvarsadvokaten Ulrika. Hvad 
skete der den skæbnesvangre aften, og 
hvem bærer skylden?

Find bogen i voksen spænding under E
 

Fri agent
John Le Carré:    

Nat har i årtier været agent for det britiske 
efterretningsvæsen og er klar til pensionen, 
men først skal han lige gøre tjeneste i et 
sideprojekt, kaldet The Haven, bemandet 
med en broget flok. Putins Rusland, Brexit 
og Trump kommer til diskussion mens 
spionage og kontraspionage foregår.

Find bogen i voksen spænding under L



Sensommerjagt
Anders De la Motte:   

En smuk, skånsk sensommeraften forsvinder 
en 5-årig dreng sporløst. Et mysterium, der 
sætter sig varige spor i familien og lokalsam-
fundet.

Find bogen i voksen spænding under D

Den tavse patient
af Alex Michaelides:   

Alicia Berenson er på psykiatrisk hospital 
efter at have dræbt sin mand og hun nægter 
at tale. Psykoterapeuten Theo er opsat på at 
få hende til at tale, men han bliver opslugt 
af sine egne dæmoner. Hvad er sandheden?

Find bogen i voksen spænding under M



”Alicia Brenson var 33, da hun slog sin mand ihjel. 
-Den tavse patient af Alex Michaelides



”

Det var Roberts cue. Han sprang op, ansigtets blege 
farve var borte. Kinderne var blussende røde, og 
hans øjne skinnede. Malin og jeg kommer aldrig 
nogensinde til at have med hverken jer eller 
Askehave shipping at gøre. I er fjenden, og I forstår 
det ikke engang selv.
 -Forbandet blod af Jakob Melander

”



”

Forbandet blod
Jakob Melander:  

Malin Askehave er forsanger i det kendte 
band Gaia 5, klimaaktivist og barn af 
Magnus Askehave, direktør for et stort 
shippingfirma. Da uventede ting sker i 
familien, tager Malins liv en drejning.

Find bogen i voksen spænding under M

Vuggesang
Leïla Slimani: 

Myriam og Paul får ansat den perfekte 
barnepige, som tillige forkæler dem med 
dejlige middage og et skinnende hjem. 
Børnene elsker hende også, men hvad er 
det egentlig for magtmidler hun tager i 
anvendelse for at knytte familien til sig.

Find bogen i voksen spænding under S



Tre timer
Rosamund Lupton:  

En engelsk skole bliver holdt i skak af to 
bevæbnede mænd, der vil skyde alle om tre 
timer. Elever og lærere forsøger at skjule sig 
og passe på hinanden, mens tiden går og 
presset stiger.

Find bogen i voksen spænding under L 

I en mørk, mørk skov
Ruth Ware:   

Dybt inde i skoven mødes en kreds af 
veninder til en polterabend, men ikke 
alle er lige gode venner med bruden. 
Snart spiller fortidens synder en stor 
rolle, og da Nora vågner op på hospita-
let, kan hun ikke huske, hvem der er død.

Find bogen i voksen spænding under W



Et øjebliks stilhed; som om tiden venter og 
ikke længere kan måles. Og så en ganske 
let bevægelse, et fingeraftryk bliver presset 
fladt ind mod det kølige metal og får tiden 
til at slå igen, mens kuglen ryger af sted 
hurtigere end lyden.
– Tre timer af  Rosamund Lupton

”
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