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Jeg skal savne deg i morgen 

Heine T. Bakkeid 

En ung mann fiskes død opp av havet utenfor 
et fyr nord for Tromsø. Mens fortidens kvaler 
fortsatt herjer i tidligere avhørsleder Thorkild 
Aske, blir han overtalt av foreldrene til den dø-
de om å reise nordover for å finne ut hva som 
har hendt.  Dette er et dragsug av en roman 
der grensene mellom virkelighet og paranoia 
viskes ut. Og Aske har mer enn nok med å hol-
de seg flytende.� 
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Vargsundet 

Olivier Truc 

Under flyttingen av en reinflokk over Vargsun-
det til sommerbeite på Kvaløya, omkommer en 
ung reindriftsutøver. Var det en ulykke eller er 
det noen som er ute etter å tjene på den alle-
rede betente konflikten mellom fastboende 
nordmenn og reindriftssamene? Når også ord-
føreren i Hammerfest blir funnet død ikke så 
langt unna det samme stedet, jobber betjente-
ne Klemet Nango og Nina Nansen i Reinpolitiet 
på spreng for å forhindre at konflikten akselere-
rer ut av kontroll. Hva er oljeselskapene sin rolle 
oppi dette og hvor kommer en lokal dykker og 
playboy inn i bildet? Arktisk krim fra lokalområ-
det.  

Hvite løgner 

Asbjørn Jaklin 

Russiske spioner i Nord-Norge og uløste gåter 
fra den kalde krigen. Nordlysjournalisten Alex-
ander Winther dekker et mord for avisa. Den 
drepte russeren har mobilnummeret til Wint-
her skrevet på utklipte Nordlysartikler han har 
skrevet. Plutselig befinner journalisten seg i 
livsfare og må gå i dekke. Historien fortelles 
med skiftende vinkel, fra spionenes og jour-
nalistens ståsted, fra etterkrigstiden i Nord-
Norge, gjennom den kalde krigen og fram til 
i dag.  

Forliset 

Frode Granhus 

Reine i Lofotoen. En bikkjekald vinter. Rino 
Carlsen ser sammenheng mellom et gam-
melt skipsforlis, en drukningsulykke og fun-
net av ei gammel tønne. Tønna har stått 
fast i isen og inneholder en mann som ble 
meldt savnet for fire år siden. Fortiden, væ-
ret og naturen spiller viktige roller Frode 
Granhus særegne sjanger: Lofotkrim.  


