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En mand propper sit kronragede hoved op i enden på en anden mand. En overdimensioneret kvinde fuld af silikone stripper på scenen. Og en dreng skærer hul i sig selv for at vise sit hjerte frem for publikum. I Yosoy,
skrækteatret ved verdens ende lidt uden for Reykjavik, foregår der bizarre og forrykte ting. Men teatret er kult, og folk betaler en formue for at komme ind. Til dette sted ankommer videnskabsmanden og smerteforskeren
Olafur Benediktsson på en mission: Han skal iagttage og infiltrere teatergruppen og aflægge rapport til en excentrisk millionærkvinde, Madame, der har brug for oplysningerne til at vinde et hemmeligt væddemål. Men
Olafurs besøg i Yosoy forløber ikke som planlagt. Omfanget af menneskelig smerte er monstrøst og gådefuldt, ikke bare blandt de optrædende, men hos folk i almindelighed. For eksempel pigen Elin i nabohuset, hvis indre er
spaltet i to, og hvor ”den onde pige” kun tænker på at slå lillebroren ihjel. Vanskelighederne hober sig op for Olafur. Og snart også for Yosoy og Madame, som ikke helmer, før hun har fået, hvad hun vil have. Yosoy er en på
overfladen burlesk og fabulerende roman, men underneden en filosofisk og menneskeklog fortælling fra Islands nye store internationale forfatternavn, Gudrún Eva Minervudóttir.
Skakten er tiende, selvstændige bind i Lars Kjædegaards populære serie om efterforskerne Anita Hvid og Thor Belling. Drabsefterforskeren Anita Hvid henvises til afdelingens psykolog efter to bestialske familiedrab, men
efter første behandling forsvinder psykologen gådefuldt. Samtidig med denne forsvinden tilspidses efterforskningsarbejdet for Anita Hvid og Thor Belling. To magtfulde politikere dræbes. Først en kontroversiel
byrådspolitiker, og dernæst Farums borgmester. Drabene virker umotiverede, men drabsmetoderne er tæt beslægtede. Pressen skriver: »Det er noget så sjældent som moderne socialrealisme, udført elegant og fintfølende.«
**** – Erik Jensen, Politiken »Endnu en Hvid og Belling-krimi fra Lars Kjædegaard, der igen holder niveauet formfuldendt med nok en god historie.« ***** – Marie Louise Toksvig, Ekstra Bladet »Lars Kjædegaards ottende bind
i serien om politiparret Hvid og Belling er hyggelig uhygge og samfundskritik med et glimt i øjet.« **** – Merete Reinholdt, Berlingske »Kjædegaard skriver simpelthen godt, og du flyver gennem denne underholdende krimi,
der udmærker sig ved troværdighed og plads til eftertanke og humor.« **** – Bent Stenbakken, Nordjyske Stiftstidende »Ingen tvivl om, at parret Belling og Hvid er blandt de mest karismatiske hovedpersoner i de senere års
bølge af nye, danske krimihelte.« ***** – Arne Mariager, Fredericia Dagblad
"Fri adgang til kundskabens træ" henvender sig til enhver med interesse for udvikling og psykologi, bevidsthed og meditation, fællesskab og spiritualitet, evolution og fremtid, idet den fortæller om, hvordan en gruppe
mennesker er blevet løftet til et højere bevidsthedsniveau igennem tyve års fælles arbejde med meditation og spirituel selvudvikling. Tigerens Rede er et meditations- og kursuscenter, hvor denne gruppe mennesker mødes i
et spirituelt fællesskab, som under vejledning af leder, lærer og forfatter til flere bøger om tantra, meditation og spiritualitet Anne Sophie Jørgensen samarbejder med bevidsthedsevolutionen om at forny spiritualitet og
seksualitet. Kirsten Fauken (f. 1941) er uddannet på Skive Seminarium i 1964 og var i 25 år lærer i folkeskolen – afbrudt af nogle år som hjemmegående husmor med tre små børn. I 1992 begyndte hun at uddanne sig inden
for NLP (Neurolingvistisk programmering) og modtog undervisning af blandt andre Ole Vadum Dahl. I 1996 blev hun som den første i Danmark certificeret som NLP Psykoterapeut fra Dansk NLP Institut i Silkeborg.
En forskers død
Tavse stemmer
Metoder i statskundskab
en grundbog
Yosoy
Med udgangspunkt i folkeskoleloven og fagh fternes trinm l belyses hvordan faglig evaluering kan indg i den almindelige undervisning og v re med til at udvikle den. Der gives en r kke eksempler p hvordan man kan evaluere p forskellige m der, afpasset efter hvad der skal
evalueres, og altid med henblik p elevernes l ring.
Et mystisk selvmord bliver startskuddet p en jagt efter sandheden for den dansk-engelske Amy. Nogle mystiske omst ndigheder omkring det formodede selvmord f r hende til at s tte sin egen efterforskning i gang fra sit hjem i London, men hun er ikke den eneste, der leder efter
sandheden. Alle har deres egne personlige motiver for at s ge, men ikke alle har rent mel i posen - og de f rreste lader noget som helst st i vejen for deres m l. Helle Stangerup (1939-2015) var en dansk forfatter, der s rligt var kendt og h dret for sine romaner og noveller. Stangerup blev
cand.jur. i 1966 og fik sin litter re debut i 1967 med krimiromanen "Gravskrift for R dh tte". ret efter fik hun sit litter re gennembrud med v rket "De gule handsker". I l bet af sin karriere modtog hun adskillige priser, heriblandt De Gyldne Laurb r i 1985 og Thit Jensens forfatterlegat
i 1990. Udover sine sk nlitter re v rker udgav Stangerup flere faglitter re v rker om historikeren Saxo.
Han var en helt almindelig politimand i otte r. I en regn af brosten p Christiania. P jagt efter indbrudstyve. I h ndgem ng med voldelige gtem nd, jaloux k rester og n gne, selvmordstruede psykiatriske patienter. I h lene p spritbilister, tunede knallerter og cyklister uden lys.
Han har dirigeret trafikken til kongeligt bryllup, eskorteret ambulancer med f dende kvinder og fjernet b rn, som levede i deres eget skidt. Sine sidste fire r i politiet tilbragte han som ”observat r” og levede det meste af sit arbejdsliv i en bl Mazda stationcar, forkl dt som brol gger,
motionist eller hundelufter, s t t som muligt p narkobagm nd, drabsm nd og rockere. I dag er Kristian Bech kendt fra tv. Han har afleveret skiltet tilbage, men kaldet er det samme, n r han g r p jagt efter kriminelle som ankermand p Kanal 5’s “Efters gt” om opsporingen
af verdens mest efters gte personer. I et lettilg ngeligt sprog for enhver, der er interesseret i politiliv og det kriminelle hverdags-Danmark, fort ller Kristian Bech om sine 12 r i dansk politi, og om hvordan m det med velf rdssamfundets skyggeside har p virket ham.
Opgaveskrivning
Sp gelser p Strandbog rd
CSR-ledelse
Gyldendals Gymnasiematematik B1
Kvindernes krig
Frontberetninger fra et dansk f ngsel
Hvorfor skulle en straffefange, der har fået en livstidsdom, begå selvmord i sin celle, når han endelig har udsigt til benådning? Han må have været sindssyg i gerningsøjeblikket, vurderer alle eksperter
– alle undtagen én. Septimus Knox, Scotland Yards bedste detektiv, nægter at tro, at der er tale om selvmord, og da to andre mord følger hurtigt efter forstummer de kritiske røster da også. Der er bare
ét problem: Hvordan har det været muligt at begå mord i Englands mest sikre fængselscelle, hvor ingen kan slippe ud, og heller ingen burde kunne slippe ind? Carl Bjerredahl er en dansk forfatter, der
står bag en lang række krimier og spændingsromaner. Hans første roman, "Hvid dronning", vandt prisen som Skandinaviens bedste, da han kun var 22 år gammel. Carl Bjerredahl har både skrevet
under sit eget navn og under pseudonymet Charles Valley.
Det er 30 år siden, den allerførste 7 gode vaner af Stephen Covey (1932-2012) udkom. Siden da har denne business-klassiker hjulpet millioner verden over med at blive mere effektive, mere ansvarlige
og bedre ledere. At være et ansvarligt menneske med stor livskraft kræver, at man tager ansvar for sig selv. Bogen træner mennesker i at være mere effektive og mere ansvarlige. Den præsenterer 7
fornuftige og virkningsfulde regler, der giver mere effektivitet såvel derhjemme som på jobbet. I Danmark har mange erhvervsledere og undervisere taget Coveys budskaber til sig. Ideerne fra 7 gode
vaner danner baggrund for mange kurser og uddannelser inden for ledelse og personlig udvikling. Stephen Coveys søn, Sean Covey, tilføjer i denne 30 årsjubilæumsudgave nye aspekter til hver af de 7
gode vaner. Jim Collins, forfatter til lang række business-bestsellers, skriver forord.
Den danske officer Anne-Cathrine Riebnitzskys (f. 1974) personlige beretning om de afghanske kvinders kamp for et bedre liv samt om at være kvindelig soldat i Afghanistan
Skrivehåndbogen
Gyldendals gymnasiematematik
Sære historier
Skriftlig formidling for DJØF'ere
Dr. No
7 gode vaner (Jubilæumsudgave)
Ebba Møller (f. 1938) har lige fra barndommen altid været interesseret i historier om menneskene i det nære samfund, ikke mindst på Vestfyn. Hun har især haft stor betydning for landsbyerne Køng / Gummerup, hvor hun er kendt for at have gravet dybt i de
lokalhistoriske arkiver og for at have skrevet flere bøger og artikler om sine fund. - oOo - Bolthøj-krøniken udspiller sig omkring den lille fynske landsby, hvor alle kender alle på godt og ondt, og lever med i hinandens liv. Her hersker de store følelser mellem
rig og fattig, både kærlighed og had, hjælpsomhed og forbrydelser, sammenhold og svigt. Disse (næsten) alle autentiske hændelser kommer fra forskellige egne af Fyn, men foregår her i det fiktive sogn Bolthøj. Tiden er 1860 til 1900. De to københavnske
overklassepiger, Agnes og Lyla forelsker sig under et besøg i Bolthøj i de to håndværkerlærlinge ude fra Mosen. Pigerne vil lære at blive dygtige håndværker-koner og tager derfor plads på en herregård som husholdningselever. De får held til at opklare et
ondskabsfuldt spøgeri, og siden indblandes i et kidnapnings-drama, hvor ritmester Uffe von Bolt heldigvis kommer dem til hjælp. De to veninder, Flora og Henrijette får lagt deres fremtid i mere faste rammer. For begge betyder det spændende ophold i
udlandet og nye udfordringer. Ritmester-parret bortgifter deres fire ældste døtre på en og samme dag, mens Flora kommer i pension i Dredsden. Flora kan dog ikke klare alle de stive regler, som skolen har, så ritmesteren må afsted efter hende. Henrijette
ansættes i et stort modehus og kommer til Paris og siden København. Ved et ubehageligt møde træffer hun sin biologiske bedstemor - men hun møder også bedre mennesker: Absalon, en gæv fynbo, endda fra Bolthøj. Og Elo, som hun bliver kæreste med.
Bogen er tredje bind af seks i Bolthøj-krøniken.
Denne bog handler om at skrive opgaver i forbindelse med en uddannelse. Hovedformålet er at skabe en overskuelig vejledning til brug for bådeden førstegangsskrivende, der måske står lidt famlende over for det at skulle skrive en opgave, og for den mere
erfarne, som har brug for nogle konkrete anvisninger på, hvorledes forskellige elementer af en opgave skal gribes an. Bogen fokuserer især på emnevalget samt på, hvordan litteraturen indgår i opgaven, og endelig på de opgaverelaterede teknikker, som
mange studerende har udfordringer med at få håndteret på en god måde. Forfatterne er erfarne undervisere og giver igennem bogen svar på en række af de spørgsmål, man som vejleder bliver stillet igen og igen.
Journalist Mikael Blomkvist har brug for en timeout. Han er lige blevet idømt tre måneders fængsel for bagvaskelse af finansmanden Hans-Erik Wennerström og beslutter sig til at tage en pause fra sit job ved tidsskriftet Millennium. Samtidig får han en
usædvanlig opfordring. Henrik Vanger, pensioneret direktør for Vangerkoncernen, vil have Mikael til at skrive slægtens historie. Men det viser sig snart, at familiekrøniken er et dække over Mikaels virkelige opgave: At finde ud af, hvad der skete med Henrik
Vangers unge slægtning, Harriet, som forsvandt for snart fyrre år siden. Mikael Blomkvist påtager sig modvilligt opgaven og til sin hjælp får han Lisbeth Salander, en umyndiggjort ung kvinde, tatoveret og piercet, en fantastisk researcher og landets bedste
hacker. Sammen graver de i Vangerfamiliens fortid og møder en mørkere historie, end nogen af dem havde kunnet ane. MÆND DER HADER KVINDER er første bind af tre om Lisbeth Salander og Mikael Blomkvist, et enestående nyt makkerpar i
skandinavisk kriminallitteratur. Det er effektiv og vedkommende underholdning, skrevet med en sikker fornemmelse for den tid, vi lever i.
Madsens meditationer
Isfolket 39 - Tavse stemmer
Fri adgang til kundskabens træ
Kriminalassistent Studer
Bolthøj historier - en sogne-krønike.
Emnet, litteraturen og principperne
"Villy Sørensens fortællinger kan være forfærdende usminkede, men lige så rystende som deres perspektiver er, er den samvittighedsfølelse, hvoraf de er udsprunget, og som forpligter til ikke at sky de farligste dybder. Dette er det virkeligt sjældne i SÆRE HISTORIER." - Niels
Barfoed
Hva skjer med rettsikkerheten til individet når et helt land rystes av grusomme handlinger, og befolkningen krever svar på hvem og hvorfor? Klarer politiet, pressen og rettsvesenet å holde hodet klart i jakten på den skyldige? Drapene på Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie
Sørstrønen (8) i Baneheia 19. mai 2000 rystet hele Norge. Lettelsen var stor da Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble arrestert 13. september 2000. Endelig skulle man få svar på hva som hadde skjedd, og hvorfor. Endelig kunne man begynne å legge den fryktelige
forbrytelsen bak seg. I rettsaken som fulgte skapte påtalemyndigheten og pressen to vidt forskjellige bilder av de siktede, der Kristiansen ble monsteret, og Andersen stakkaren som ble presset til å gjennomføre voldtekt og drap. Påtalemyndighetens sak var utelukkende bygd på
Jan Helge Andersens forklaring. Det fantes ingen tekniske bevis mot Viggo Kristiansen. Han benektet og nekter fortsatt enhver kjennskap til ugjerningene. Hvorfor ble Jan Helge trodd? Hvorfor ble Viggo det ikke? Hvordan kan en historie bli sann fremfor en annen? Og til hvilken
pris? Hva skjer med rettsikkerheten til individet når et helt land rystes av grusomme handlinger, og befolkningen krever svar på hvem og hvorfor? Klarer politiet, pressen og rettsvesenet å holde hodet klart i jakten på den skyldige? Bjørn Olav Jahr, prisbelønt journalist og
forfatter av boken Hvem drepte Birgitte Tengs?, har gjennomgått Baneheia-saken grundig. Resultatet er sjokkerende.
Robert Hansen fra København skal være den ny landbetjent i Højer, og han har sine problemer med at falde til i det sønderjyske. Her gør man tingene på sin egen måde, for det er jo ikke alt, man behøver rapportere til politimesteren i Tønder. Den lokale skønhed får hurtigt et godt
øje til den nye betjent, men hendes mand kan andet og mere end at tæve sin kone, og snart er Robert viklet ind i et drama, hvor han slet ikke kan bunde.
Jeg lægger dine breve under madrassen
Desertøren
På patrulje
Projektarbejdets kompleksitet
En bog om Svend Age Madsens forfatterskab
Risø Report
Præsentation af de faglige, personlige og kommunikative kompetencer elever på de gymnasiale uddannelser skal erhverve sig for at blive studiekompetente
Kriminalroman om den engelske politimand Martin Davis, der i forbindelse med anholdelsen af en kokainsmuglende kvinde, optrevler en sammenslutning af narkoforbrydere, imens han er udstationeret i den smukke by Wien.
Den amerikanske uafhængighedskrig, der brød ud i 1775, blev en af historiens få ægte frihedskrige. Folket gjorde oprør mod den engelske overmagt, og ud af krigen blev en enestående republik baseret på frihed og lighed født. "Desertøren" fortæller om
kærligheden mellem en engelsk løjtnant og en amerikansk pige. Begge er historiske personer, ligesom den verden, de lever i, og den krig, der skiller dem ad, er historisk korrekt beskrevet. Gennem de to unge menneskers kærlighedshistorie lærer vi også om
uafhængighedskrigen, dens udfald og den ideologi, der sejrede til sidst og dannede grund for Uafhængighedserklæringen. Egon Sørensen (1921-2012) var en dansk forfatter, politiker, jæger og modstandsmand. Han ydede en livslang indsats for bevaringen af
Danmarks alsidige og artsrige natur, både som chef for statens vildtforvaltningskonsulenter og som aktivt medlem i forskellige naturfredningsforeninger. I 1983 helligede han sig forfattergerningen, og i løbet af karrieren som forfatter skrev han en lang række
bøger inden for forskellige genrer. I en periode fra 1944-45 var han aktiv modstandsmand og medlem af Torsted-gruppen i Vestjylland.
Knæk Studiekoden!
Huset vinder altid
Frygtelig lykkelig
Gyldendals Studiebog
Markedsføring med Microsoft Office
Bøddelens reb
Nataniel Gard af Isfolket var syvende søn af en syvende søn og udvalgttil at lede den endelige kamp mod den onde Tengel. Men endnu var hanumoden og havde brug for vanskelige opgaver at øve sig på. Ellen Knutsen havde oplevet uhyggelige og mystiske ting, og selv var
hunogså lidt af en gåde. Det skulle vise sig, at de to havde mere tilfælles, end Nataniel kunne ane fra først af …Dette er 39. bog i Sagaen om Isfolket – om den onde Tengels efterkommere og deres pagt med djævelen.
Horatio Hornblower bliver sendt til Sankt Petersborg som leder af en eskadron, der har en helt særlig opgave. Hornblower skal nemlig bruge alle sine overtalelsesevner for at få Rusland til at alliere sig med englænderne mod Napoleon. Han går i land i Skt. Peterborg, spiller en
afgørende rolle i det hemmelige, politiske spil omkring Den Finske Bugt, er til middag hos tsar Alexander på slottet Peterhof og tørner sammen med tyskerne under frygtelige søslag. I det hele taget er han vidne til en omskiftelig tid både for Det Britiske Imperium og for Europa
– fyldt med usædvanlige og spændende begivenheder i en samtid, hvor østersølandene var politiske magtfaktorer. "Hornblower i Østersøen" er niende bog i seriens indre kronologi. Serien om den engelske søofficer kaptajn Hornblower tager os med tilbage til
Napoleonskrigene og fortæller historien om den søsyge matros, der ender med at blive en vaskeægte søhelt i den engelske flåde. Bøgerne er blevet filmatiseret flere gange og har opnået stor popularitet verden over. C.S. Forester (1899-1966) var pseudonymet for den britiske
forfatter Cecil Louis Throughton Smith, der blev kendt for sine fortællinger om krig til søs. Hans bogserie om den royale søofficer Horatio Hornblower blev oversat til en lang række sprog og gjorde ham meget populær. I 1951 blev hans bog "The African Queen" filmatiseret
med Katherine Hepburn og Humphrey Bogart i hovedrollerne.
Svend Age Madsens forfatterskab er stort, skAevt, skarpsindigt, sjovt - og svimlende. Lige siden debuten i 1962 har Svend Age Madsen spillet sin helt egen rolle i dansk litteratur; han er pa en og samme tid filosofisk filur og sprAelsk sprogekvilibrist.Madsens meditationer er
en vidtfavnende - og omkringfarende - prAesentation og lAesning af Svend Age Madsens samlede (livs)vAerk, fra de tidlige vanvidstekster og frem til novellesamlingen Manden der opdagede at han ikke eksisterede (2007). Karakteristikken af forfatterskabet viser, at Svend Age
Madsen igennem alle arene vedholdende har formuleret en fornuftskritisk livsfilosofi - i hidsig dialog med rationalismens fader, filosoffen Rene Descartes, og dennes beromte vAerk Meditationer. Og ikke mindst sAettes der med denne bog fokus pa Madsen som en
international forfatter, der ma krydslAeses med nogle af de storste navne i litteraturhistorien: Kafka, Poe, Beckett og Joyce.
Udbryderne
Faglig evaluering i skolen
En brevveksling 1971-2002
Kvalitative metoder
Drapene i Baneheia. To historier. En sannhet
grundbog B2. - - Arbejdsbog B2
Den unge danske journalist, Thomas Wessel, er til Tour de France, der får en dramatisk optakt, da en spansk stjernerytter bliver fundet død i sit hjem. Pludselig står løbets favorit uden sin tro væbner, og konkurrenterne lugter blod. Mens mystikken omkring
dødsfaldet breder sig, får Thomas færten af en større historie. En blodfejde med tråde tilbage i fortiden og ind i fremtiden. Og som rækker op i toppen af cykelhierarkiet. Touren er tre ugers undtagelsestilstand mellem drømme og virkelighed. For vinderne
venter podiet i Paris. Men hvad med Thomas? Hvad er prisen for at bryde ud af flokken og jagte sandheden? UDBRYDERNE er en roman om liv og død og cykelløb. Kort sagt: LE TOUR DE FRANCE.
En ung mand bliver arresteret for mordet på sin kommende svigerfar, men kriminalassistent Studer er ikke overbevist. Trods protester rejser han til den lille og tilsyneladende søvnige landsby i den schweiziske provins, hvor mordet fandt sted, og bliver
efterhånden fanget ind af det lille samfunds løgne og intriger. Friedrich Glauser (1896-1938) var en tysksproget forfatter fra Schweiz. Som livslang stofmisbruger, alkoholiker og sindslidende vidste han, hvad han skrev om, når han skarpt skildrede samfundets
udstødte i sine anerkendte kriminalromaner. Glauser har desuden lagt navn til Tysklands mest prestigefulde krimipris, Glauser-prisen.
To MI6-agenter er blevet myrdet på den britiske koloni Jamaica, mens de efterforskede en mystisk kinesisk mineejer, som kaldes Dr. No. James Bond bliver sendt til Jamaica for at færdiggøre agenternes mission og derved finde frem til deres morder. Der går
imidlertid ikke lang tid, før James Bond finder ud af, at hans fjender er klar over, hvem han er, og at de allerede prøver at komme ham til livs. Der skal mere til at stoppe agent 007 i at finde frem til sandheden om agenternes død og at løfte sløret for Dr. Nos
dystre hemmeligheder. James Bond er velsagtens den mest kendte hemmelige agent i verden. Hans skaber, Ian Fleming, skrev kun 14 bøger om ham, men andre forfattere har sidenhen skrevet langt flere bøger om den hårdtslående og udødelige agent.
Fortællingerne om agent 007 og hans kamp mod alverdens superskurke har opnået enorm popularitet verden over, både som bøger og film. Den første filmatisering af en Bond-bog, "Dr. No", fik premiere i 1962 med Sean Connery i hovedrollen som agent 007.
Siden har mange forskellige af Storbritanniens største skuespillere spillet rollen som James Bond. Den engelske forfatter Ian Fleming (1908-1964) er bedst kendt for sine legendariske spionromaner om agent 007, James Bond, der er delvist baseret på hans
egne oplevelser i den engelske efterretningstjeneste både under og efter anden verdenskrig. Ian Fleming nød at leve i sus og dus, og James Bond-romanernes enorme succes både som bøger og på det store lærred gjorde ham i stand til at leve et jetsetterliv
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med alle de bekvemmeligheder, det medførte. Ian Fleming skrev sin første James Bond-roman, "Casino Royal", i 1953, og udgav i alt 12 romaner og to novellesamlinger om den snu og hårdføre agent, hvoraf hver og en fik enorm succes både som bøger og
efterfølgende som film.
Personlig og professionel effektivitet
Guide Til Opgaveskrivning
Mænd der hader kvinder
Vold
Samlede historier
En Hvid & Belling-krimi

En brevveksling mellem teenagepigen Sara Schwardt og den verdensberømte forfatter Astrid Lindgren. Pubertetspigens sorger og glæder med dårligt selvværd, ustabile familieforhold, kærlighed og
fremtidsdrømme - og den modne og erfarne Astrids direkte og imødekommende svar og hendes ærlige betroelser om egne sorger og bekymringer. Fx om alle kvalerne med at skrive afslutningen på Brødrene
Løvehjerte.
Fire fængselsbetjente står i denne bog frem og fortæller om hverdagen med nogle af Danmarks allerværste indsatte. Deres beretninger handler om at gå forrest i et system, hvor succeshistorierne er
forsvindende få. Om en tid, hvor de kriminelles opgør rykker fra gaden og ind bag ringmurene i landets lukkede fængsler. Om magtkampe, trusler, overfald og mordforsøg. Selv fængselsbetjente er i dag et
mål. Et symbol, som kan rammes – og bliver det. Men som de danske fængselsbetjente siger: Huset vinder altid.
Vold er fjerde selvstændige bind i Yrsa Sigurdardóttirs spændingsfyldte krimiserie om efterforskeren Huldar og børnepsykologen Freyja. Ved det gamle henrettelsessted Galgeklippen finder man liget af en
ung, rig investor. Han har tilsyneladende hængt sig. Da hans lig bliver taget ned, står det klart, at der ikke er tale om selvmord. Politiet finder resterne af en besked, der er blevet sømmet fast til
hans brystkasse med en sømpistol. Efterforskeren Huldar bliver sendt ud til den døde mands lejlighed, hvor han finder børnepsykologen Freyja. Hun er sammen med en ansat fra Reykjavik Kommune og en
lilledreng på fire år, som ikke kan redegøre for, hvorfor han opholder sig i lejligheden. Da man ikke kan etablere en forbindelse mellem drengen og den myrdede mand, og der heller ingen spor er efter
barnets forældre, må Freyja og Huldar ved fælles hjælp forsøge at trænge til bunds i, hvad der egentlig er sket. Og det haster med at finde drengens forældre i live, da han meddeler, at hans mor er
højgravid.
Hornblower i Østersøen
Skakten
I skyggen af den tredje mand
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