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I 2017 har jeg læst og lavet blogindlæg om i alt 80 bøger af alle slags samt nogle andre indlæg om 
bøger og et enkelt forfatterinterview.  

Her følger 2 lister over mine bedste læseoplevelser i året – fordel på ”Krimier og spændingsbøger” 
samt på ”Alt muligt andet godt” – klik videre på linkene og læs mere om bøgerne. 

 

Krimier og spændingsbøger 
Jeg begyndte i 2017 at give point til disse bøger ud fra en 10-points skydeskive, og de første 4 
bøger på listen fik de maksimale 10 point som rene pletskud! Desuden har jeg udvalgt de bedste 
med 9 point, og det er typisk dem, jeg har givet 5 krimihjerter på krimifan.dk: 

 

10 point: 

Leif GW Persson: Kan man dø 2 gange? – http://blog.drustrup.dk/#post78  

Arne Dahl: Indland – http://blog.drustrup.dk/#post104  

Jo Nesbø: Tørst – http://blog.drustrup.dk/#post53   

Jesper Stein: Papa – http://blog.drustrup.dk/#post93  

9 point: 

Jenny Rogneby: Leona – med alle livlige midler - http://blog.drustrup.dk/#pos124   

Elsebeth Egholm: Jeg finder dig altid - http://blog.drustrup.dk/#post87  

Geir Tangen: Maestro - http://blog.drustrup.dk/#post39   

Maria Persson Giolito: Størst af alt – http://blog.drustrup.dk/#post64  

Anders Roslund og Stefan Tunberg: En bror at dø for - http://blog.drustrup.dk/#post66  
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Stuart McBride: De forsvundne og de døde – http://blog.drustrup.dk/#post68  

Keigo Higashino: Den ophøjede morder - http://blog.drustrup.dk/#post81  

Belinda Bauer: De smukke døde - http://blog.drustrup.dk/#post86  

James Liljefors: En særlig form for ondskab - http://blog.drustrup.dk/#post123  

Kristina Ohlsson: Syndfloder - http://blog.drustrup.dk/#post112  

Karin Slaughter: Den gode datter – http://blog.drustrup.dk/#post110  

Finn Halfdan: De uskyldige døde - http://blog.drustrup.dk/#post59  

 

______________ 

 

Alt muligt andet godt 
Katrine Marie Guldager: En uskyldig familie – http://blog.drustrup.dk/#post35   

Mette Sø: Sommergræs, vinterorm – http://blog.drustrup.dk/#post75  

Kristina Sandberg: Et barn at føde – http://blog.drustrup.dk/#post76  

Colson Whitehead: Den underjordiske jernbane – http://blog.drustrup.dk/#post82  

Michael Zadoorian: En sidste ferie – http://blog.drustrup.dk/#post84  

Maria Helleberg: Stormene – http://blog.drustrup.dk/#post85  

Armando Lucas Correa: Den tyske pige – http://blog.drustrup.dk/#post88  

Deon Meyer: Fever (ikke oversat) - http://blog.drustrup.dk/#post96   

Kathrine Tschemerinsky: Turen går til bøgernes verden – http://blog.drustrup.dk/#post100  

Jan Guillou: 1968 – http://blog.drustrup.dk/#post108  

Bergsveinn Birgisson: et landskab er aldrig tåbeligt: http://blog.drustrup.dk/#post111  

Kristina Sandberg: At sørge for sine – http://blog.drustrup.dk/#post114  

Turen går til vikingetiden – http://blog.drustrup.dk/#post118  

Amor Towles: En gentleman i Moskva – http://blog.drustrup.dk/#post126    
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