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konspirationsteorier.
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Tema



Vi har fundet 12 bøger om hemmelige broderskaber, 
skjulte dokumenter, relikvier og religiøse gåder. 

Hemmeligheder og konspirationer springer ud af 
bøgerne, og tvinger læseren til at have en holdning til 
fiktion, som måske kunne være fakta?
Genren blander fiktionens frie fantasi med en 
populærvidenskabelig vidensautoritet, der gør 
bøgerne spændende og mystiske.



Slutstenen
af A.M. Dean:  

Historieprofessor Emily Wess er vidne til et 
uforklarligt drab, hvor drabsmændene er på 
jagt efter et historisk dokument. 
Wess dechifrerer en del af dokumentet, 
hvilket starter en jagt på slutstenen. 
Et kapløb for at forhindre et 
dommedagsangreb i Chicago er i gang.

Find bogen i voksen spænding under D

Tronfølgeren
af Jan Körner: 

Danmark går i sort da kronprins Valdemar 
myrdes ved et attentat. 
Ulrik Lindtoft arbejder for PET med 
terroranalyse. Mistanken rettes hurtigt mod 
to unge radikaliserede muslimer. 
Sagen virker oplagt, men så får Lindtoft 
fremlagt et hemmeligt arkiv over 
kronprinsens mange eskapader.

Find bogen i voksen spænding under K



Forræderen
af Jonathan Holt: 
En mand myrdes brutalt i Venedig. 
Sporene peger mod ældgamle ritualer fra 
frimurerlogen. Samtidig er der moderne 
terrorister på spil og CIA har skumle planer.

Find bogen i voksen spænding under H

Glasnøglen
af Alex Karl Morell: 
Kathrin er amatørornitolog. I forsøg på at 
finde ud af, hvorfor mange fugle opfører 
sig anderledes, kontakter hun 
miljøjournalisten Jesper. 
Med base i Thailand har han beskrevet 
et lignede fænomen. Snart jages de to 
af en hemmelig organisation over flere 
kontinenter.

Find bogen i voksen skøn under M



Kædens sidste led
af Fredrik T Olsson: 

 
Kryptologen William Sandberg bortføres til en 
tophemmelig opgave, hvor han sammen med 
en sprogforsker skal tyde en række gådefulde 
tegn og talrækker for at forhindre en altøde-
læggende pandemisk virus i at bryde ud. 
Men hvilken dagsorden har bagmændene?

Find bogen i voksen spænding under O

Kirkegården i Prag
af Umberto Eco: 
 
Historisk roman fra 1800-tallets Europa, hvor 
konspirationsteorier og forfalskede 
dokumenter ryster regimerne. I Paris lever 
mesterforfalskneren Simonini, og da han
 forfatter det hemmelige dokument 
”Zions Vises Protokoller” om planer for jødisk 
verdensherredømme, eksploderer den 
antisemitiske bevægelse med store 
konsekvenser.

Find bogen i voksen skøn under E



Jorden er flad
af Ronny M. Reffelt: 
Under restaureringen af et 1400-tals maleri, 
opdager en konservator, at der dengang blev 
begået et mord. I et forsøg på at løse gåden 
begynder hun at rekonstruere det skakparti, 
som er maleriets motiv.

Find bogen i ung skøn under R

Bortførelsen
af Jonathan Holt: 
Den unge amerikanske kvinde Mia bort-
føres i Venedig. Kort efter dukker der 
videoer op på en gruppe aktivisters 
hjemmeside, hvor hun tortureres. Politik-
vinden Kat må sammen med sin tidligere 
elsker og Holly efterforske sagen i kapløb 
med tiden.

Find bogen i voksen spænding under H



In life; there’s always someone 
knowing the secret hidden in your 
life beside yourself.
 Auliq Ice

”



”The highest form of ignorance
is when you reject something 
you don’t know anything about.
Wayne Dyer



Zarens guld: roman
af Martin Winckler-Carlsen: 

Journalisten Maja Moberg får et tip fra en 
døende kvinde om, at de guldreserver, den 
russiske zar Nikolaj den 2. smuglede ud un-
der den russiske revolution, blev udskibet 
fra Buenos Aires med det senere torpede-
rede skoleskib København.

Find bogen i voksen spænding under W

Libri de luca
af Mikkel Birkegaard: 

Efter faderens voldsomme død arver hans 
søn, advokaten Jon, antikvariatet Libri di 
Luca i København og får samtidig indsigt 
i det hemmelige selskab, der holder til i 
antikvariatet, de såkaldte Lettorer, menne-
sker med særlige evner til at påvirke folk 
gennem læsning.

Find bogen i voksen spænding under B



Det femte evangelium 
af Ian Caldwell: 
 
Pave Johannes Pauls sidste ønske er at 
samle Øst- og Vestkirken, men forskeren 
Ugo Nogara vil åbne en udstilling om Jesu 
Ligklæde, som er en bombe under genfor-
eningen. Dagen før myrdes han. Præsten 
Simon Andreou anklages, og broderen Alex 
kæmper for at rense ham.

Find bogen i voksen spænding under C

Rosens labyrint
af Titania Hardie: 

To brødre hvirvles ind i en gådefuld ver-
den, hvor et hemmeligt selskab af al magt 
forsøger at holde en århundred år gammel 
hemmelighed skjult.

Find bogen i voksen spænding under H



”Everyone on earth 
has a treasure that
awaits him.
Paulo  Coelho
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