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Bøger med kulde, sne, is og frost 
som tema eller en del af titlen 

– altså masser af god 
vinterlæsning! 

 
Aksenov, Vasilij: Vintergenerationen 

Den intellektuelle lægefamilie Gradov er - med 
familiens overhovede som Stalins personlige 
læge - tæt på Sovjetunionens dystre historie, men 
må trods de tætte forbindelser til diktatoren 
kæmpe for at overleve omvæltningerne. 

1. del af ”En Moskva saga” 

 

Akunin, Boris: Vinterdronningen 

I Moskva i 1876 opstår der tilsyneladende en 
selvmordsepidemi blandt velhavende døgenigte. 
Fandorin, der er skriver ved Opdagelsespolitiet, 
opdager at alle har indsat samme enearving. 

1. del af krimiserien med Fandorin 

 

 

Auster, Paul: Vinternoter 

64-årige Paul Auster ser på tærsklen til sit livs 
vinter tilbage på de "du'er" han har været i 
forskellige stadier af sit liv fra barn til nutiden. Han 
beretter om tilfældige møder, der får indflydelse 
på hans liv, om familie og tragiske hændelser, om 
samlivet med Siri Hustvedt og kampene mod 
indre dæmoner. 
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Bartholdy, Birgitte: Frostgrader 

Layla møder ind på modebladet Front, hvor der 
venter hende et makabert fund. Modekonge og 
ejer af bladet ligger myrdet i et klædeskab. 
Hænger mordet sammen med den kendsgerning, 
at Layla nu selv bliver chikaneret? Og hvad er det 
alle går og skjuler? 

 

 

Chaplet, Anne: Liget i sneen 

Som tilflytter er Paul Bremer den undrende 
tilskuer til livets gang i en lille tysk landsby. Da 
vinteren er ovre og sneen smeltet, dukker liget af 
en journalist op. Krista Regler tilstår drabet, men 
det gør hendes mand også, og den spegede sag 
viser sig at trække tråde tilbage til ubehagelige 
hændelser i landsbyen. 

3. del af krimiserien med Paul Bremer 

Christophersen, Jan: Snedage 

Under en snestorm ved årsskiftet 1978-79 får 
kroværten Paul på Grænsekroen, der ligger i 
Tyskland på grænsen til Danmark, et hjerteanfald. 
Det får plejesønnen til at tænke tilbage på sin 
opvækst på kroen i efterkrigstiden og Pauls søgen 
efter den i 1362 forsvundne by Rungholt. 

 

Cornwell, Bernard: Vinterkongen 

En af kong Arthurs krigsmænd, sakseren Derfel, 
nu kristen munk, beretter mange år efter den 
"sande" historie om Arthur, Guinevere, Merlin og 
Lancelot, om krig og politik og gør samtidig op 
med de romantiske myter om Camelot og 
ridderne af det runde bord. 

1. del af serie 
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Cunningham, Michael: Snedronningen 

Det er vinter i et nedslidt kvarter i New York, hvor 
brødrene Tyler og Barrett begge overvejer, hvad 
de skal med deres liv. Tyler sniffer kokain og 
venter på sit musikalske gennembrud, mens 
Barrett er blevet forladt af sin kæreste. 

 

 

 

Dunmore, Helen: Den lange vinter 

Søskendeparret Cathy og Rob vokser op hos 
deres bedstefar på et engelsk herresæde omkring 
1. Verdenskrig. I det triste miljø, omgivet af 
tjenestefolk, men uden forældre, har de kun 
hinanden at ty til for at få lidt varme og kærlighed. 

 

 

Follett, Ken: Sneet inde 

Et planlagt indbrud mod en medicinalfabrik i 
Skotland, der skal skaffe dødelige antistoffer til 
terrorister, besværliggøres af en voldsom 
snestorm, der hæmmer både forbrydere og 
forfølgere. 

 

Francis, Clare: Ulvevinter 

I et isnende norsk snelandskab optrævler major 
Halvard Starheim en sag i efterretningsvæsenet, 
som angår ham både professionelt og personligt, 
og som har sit udspring i krigen femten år 
tidligere. 
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Frost, Christian: Araberen der var hvid som 
sne 

Flere hundrede mennesker bliver brutalt slagtet i 
et attentat i Københavns lufthavn. Falster bliver 
sat på sagen, som er langt mere omfattende end 
først antaget. 

2. del af krimiserien med Erik Otto Falster 

 

Gade, Marianne: Frost på udsatte steder 

Da ingeniøren Bjørn og kunsthåndværkeren Nina 
flytter fra København til Bjørns barndomsegn i 
Jylland for at finde "en langsommere udgave af 
livet", bliver alting alligevel helt anderledes end 
ventet. 
 

 

Gerhardsen, Carin: Hendes iskolde øjne 

To kvinder forsvinder på samme dag i den 
stockholmske bydel Hammarby. De har intet 
tilfælles, og politiet arbejder i mange retninger. 
Det viser sig, at der bag pæne facader gemmer 
sig voldelige forhold og stor smerte. 

6. del af krimmiserien fra Hammarby 
 

 

Horst, Jørn Lier: Vinterlukket 

Kriminalchef William Wisting fra Larvik bliver 
tilkaldt til en sag med et ilde tilredt lig i et hærget 
sommerhus. Andre huse er plyndret, og flere lig 
dukker op i området. Wisting og hans folk har en 
sag med mange tråde. 

3. del af krimiserien med William Wisting 
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Høeg, Peter: Frøken Smillas fornemmelse for 
sne 

Rigt facetteret spændingsroman om en 
grønlandsk-dansk kvindes forsøg på at afsløre 
den forbryderiske baggrund for en lille grønlandsk 
drengs død i København. 

 

 

Kleypas, Lisa: Vinterens løfter 

Efter en hel sæson uden bejlere er den uskyldige 
Evie desperat efter at slippe væk fra sin tante og 
onkel, der holder hende indespærret for at få 
fingre i hendes fars formue. Hun satser derfor alt 
og tilbyder sig selv til den berygtede og notoriske 
skørtejæger Sebastian St. Vincent. 

3. del af Wallflowers-serien 

 

Koontz, Dean R.: Fanget i isen 

Spændings- og science fictionroman om en flok 
forskere, der i en ikke så fjern fremtid søger at 
afhjælpe konsekvenserne af det ødelagte ozonlag 
ved at udnytte polarisen til drikkevandsreservoir. 

 

 

Koontz, Dean R.: Vintermåne 

En ung politibetjent flygter for den voksende vold i 
Los Angeles til det drømmehus i Montanas 
bjerge, som han netop har arvet, intetanende om 
de navnløse rædsler, som de mørke skove 
rummer. 

 

 

 



 

7 

 

Krefeld, Michael Katz: Sort sne falder 

Krimi. Vicekriminalkommissær Katrine Bergman 
er forflyttet til Drabsafdelingen, men da en sag om 
et attentat på den skandaleramte politiker Peter 
Levin viser sig at være en lille brik i et stort, kynisk 
politisk spil, så udlånes hun til PET og sin gamle 
chef Nikolaj Storm. 

2. del af krimiserien med Nikolaj Storm 

Lawrence, Margaret: Isvæversken 

I vinteren 1809 vender John Frayne hjem til staten 
New York, arret på sjæl og krop. Han må kæmpe 
mod grusomhed, grådighed og dumhed før 
familiehistorien hænger sammen og kærligheden 
får sin chance. 

 

 

Le Carré, John: Spionen der kom ind fra 
kulden 

Realistisk skildring af en engelsk spions virke i 
Øst- og Vestberlin i 1960erne. 

3. del af spændingsserien med George Smiley 

 

 

Lennox, Judith: Vinterhuset 

Tre veninders liv i mellemkrigstidens England: 
Robin der som kommunist deltager i den spanske 
borgerkrig, Maia som gifter sig til formue og 
ulykke, og Helen, der finder sig i faderens 
undertrykkelse. 
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 Lipson, Katri: Ismanden 

En filmoptagelse er i gang men instruktøren 
afslører kun gradvist skuespillernes roller. Vi 
starter i 1942 og ender i 1980'erne. 

 

 

 

Lundberg, Ulla-Lena: Is 

En ung præst og hans lille familie kommer i 1946 
til den yderste skærgård i Ålandsøerne, hvor han 
har fået embede. De lever i ægteskabelige lykke, 
men så brister isen, og alt er pludselig ulykke. 

 

 

 

Lupton, Rosamund: Lyden af stilhed 

Psykologisk thriller. Hvor længe kan et menneske 
overleve i en snestorm i Alaska? Et sted uden 
mennesker, uden lys, uden varme, uden håb om 
at blive fundet i tide. Det finder Yasmin og hendes 
10-årige døve datter Ruby ud af efter at have 
tilbragt uendelige timer i ødemarken. 

 

Mankell, Henning: Inden frosten 

Kurt Wallanders datter, Linda, skal starte som 
politiaspirant i Ystad. Inden da forsvinder en af 
hendes veninder, hvilket viser sig at have 
forbindelser til en sag om religiøs ekstremisme. 

10. del af krimiserien med Kurt Wallander 

 

 

 



 

Montefiore, Simon Sebag

Moskva 1945. På en skole for elitens børn, er der 
en klub der hylder litteraturen og kærligheden. 
Men så dør to af klubbens medlemmer og en 
absurd proces fra regeringens side påbegyndes.
Samtidig blomstrer kærligheden i flere forskellige 
sammenhænge.
 

 

Muñoz Molina, Antonio

En jazzmusikers lidenskabelige besættelse af en 
anden mands kvinde bliver indledningen til et 
drama, der også handler om andre lidenskaber 
end kærlighed.

 

 

Nesbø, Jo: Blod på sneen

Hvordan klarer man sig som 
virkeligheden er blød som smør og alt for let bliver 
forelsket i de piger man møder? Det må 
lejemorderen Olav hellere få styr på, for der er et 
job, der venter

 

 

Nesbø, Jo: Snemanden

Vicekommisær
om, at en seriemorder er på spil. En række mord 
og forsvindinger får overbevist politiet om, at en 
seriemorder ganske rigtigt er i gang, og Harry 
Hole går i gang med at løse den komplicerede 
sag. 

7. del af krimiserien om Har
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Montefiore, Simon Sebag: En vinterna

Moskva 1945. På en skole for elitens børn, er der 
en klub der hylder litteraturen og kærligheden. 
Men så dør to af klubbens medlemmer og en 
absurd proces fra regeringens side påbegyndes.
Samtidig blomstrer kærligheden i flere forskellige 
sammenhænge. 

Muñoz Molina, Antonio: Vinteren i Lissabon

En jazzmusikers lidenskabelige besættelse af en 
anden mands kvinde bliver indledningen til et 
drama, der også handler om andre lidenskaber 
end kærlighed. 

Nesbø, Jo: Blod på sneen 

Hvordan klarer man sig som lejemorder, når man i 
virkeligheden er blød som smør og alt for let bliver 
forelsket i de piger man møder? Det må 
lejemorderen Olav hellere få styr på, for der er et 
job, der venter. 

Nesbø, Jo: Snemanden 

Vicekommisær Harry Hole får et anonymt brev 
om, at en seriemorder er på spil. En række mord 
og forsvindinger får overbevist politiet om, at en 
seriemorder ganske rigtigt er i gang, og Harry 
Hole går i gang med at løse den komplicerede 

 

7. del af krimiserien om Harry Hole 

 

En vinternat 

Moskva 1945. På en skole for elitens børn, er der 
en klub der hylder litteraturen og kærligheden. 
Men så dør to af klubbens medlemmer og en 
absurd proces fra regeringens side påbegyndes. 
Samtidig blomstrer kærligheden i flere forskellige 

: Vinteren i Lissabon 

En jazzmusikers lidenskabelige besættelse af en 
anden mands kvinde bliver indledningen til et 
drama, der også handler om andre lidenskaber 

lejemorder, når man i 
virkeligheden er blød som smør og alt for let bliver 
forelsket i de piger man møder? Det må 
lejemorderen Olav hellere få styr på, for der er et 

Harry Hole får et anonymt brev 
om, at en seriemorder er på spil. En række mord 
og forsvindinger får overbevist politiet om, at en 
seriemorder ganske rigtigt er i gang, og Harry 
Hole går i gang med at løse den komplicerede 
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Pamuk, Orhan: Sne 

Den tyrkiske eksildigter Ka rejer til byen Kars i det 
nordlige Tyrkiet, samtidig med at en afdanket 
skuespiller og en fordrukken officer under dække 
af en snestorm anstalter et lokalt militærkup. 

 

 

Persson, Leif G. W.: Mellem sommerens 
længsel og vinterens kulde : en roman om en 
forbrydelse 

Da en amerikansk journalist falder ned fra et 
højhus ligner det et oplagt selvmord, men da 
kriminalinspektør Johansson begynder at grave i 
sagen, har det tråde frem mod mordet på den 
svenske statsminister. 

4. del af krimiserien om Lars Martin Johansson 

Peters, Ellis: Jomfruen i isen 

To unge adelige søskende flygter fra Worchester 
sammen med en nonne, men forsvinder på vejen 
til Shrewsbury. På samme tid bliver en 
sønderbanket munk fundet i sneen, og broder 
Cadfael bliver sendt af sted for at pleje ham. 
Nonnen bliver fundet dræbt, og inden broder 
Cadfael kan komme videre med sagen, tager flere 
voldelige begivenheder fat. 

6.del af krimiserien om Broder Cadfael 

Pilcher, Rosamunde: Vintersolhverv 

Efter et ophold i en landsby flytter Elfrida, der er 
pensioneret skuespiller, til Skotland med en ny 
ven, der er blevet enkemand. Sammen med 
ligesindede får de atter hold på tilværelsen. 
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Rector, John: Et iskoldt kys 

Nate og Sara er på vej mod Reno, da en såret 
mand tilbyder dem 500$ for at køre med. En 
voldsom snestorm tvinger dem ind på et øde 
motel, og her opdager parret at manden har en 
kuffert der indeholder flere millioner dollars. 

 

 

Roberts, Nora: Nordlys 

Politimanden Nate søger forandring og vælger en 
lille by i det iskolde Alaska. Hans møde med den 
barske natur, en kvindelig vildmarkspilot og en 
gammel forbrydelse får på alle måder ændret 
hans liv. 

 

 

Robinson, Peter: Kold er graven 

Da chefkriminalinspektør Alan Banks fra 
Yorkshire Politi sendes til London for at lede efter 
politichefens bortløbne datter, hvirvles han ind i 
en sag om økonomisk kriminalitet og mord. 

2. del af krimiserien med Allan Banks 

 

Sandford, John: Vinteroffer 

Lucas Davenport, kontroversiel politimand, får 
afbrudt sin vinterferie i Wisconsins bjerge af en 
bestialsk mordsag i den nærmeste landsby. 
Baggrunden er misbrug af børn, og sammen med 
det lokale politi knokler Davenport for at indkredse 
morderen. 

5. del af krimiserien med Lucas Davenport 
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Sansom, C. J.: Vinter i Madrid 

Englænderen Harry Brett er blevet såret ved 
Dunkerque og bliver i 1940 sendt til Madrid for at 
udspionere en gammel skolekammerat. Deres og 
de øvrige personers liv tegner et detaljeret billede 
af krigen på slagmarken og livet i et Madrid i 
ruiner. 

 

Scarrow, Alex: Vintermørke 

For sent på året 1856 er en nybyggergruppe på 
vej gennem Sierra Nevada, de må overvintre der, 
og grusomhed og fanatisme gør det af med dem. 
Denne beretning er autentisk og giver baggrund 
for et nutidigt TV-teams møde med historien. 

 

 

Sorokin, Vladimir: Snestormen 

Den russiske læge Garin må frem til en øde 
landsby med pestvaccine, men farer sammen 
med sin kusk vild i en snestorm, der byder på 
både fristelser og farer i en sær blanding af fortid 
og fremtid - en retrofremtid i 2030'erne. 

 

 

Steinbeck, John: Vort mismods vinter 

Roman fra en lille stagneret amerikansk østkystby 
om den pæne borger Ethan Hawley, der tror at 
kunne leve et lykkeligt, uskyldigt og roligt liv, men 
snart bliver belært om noget andet. 
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Staalesen, Gunnar: Kolde hjerter 

Varg Veum opsøges af en prostitueret, hvis 
veninde har været forsvundet i flere dage. Sidst 
hun er blevet set, var hun kommet skrækslagen 
tilbage fra en kunde hun havde afvist. Varg Veum 
tager sagen og konfronteres med en barsk og 
brutal verden. 

14. del af krimiserien med Varg Veum 

 

Sønderby, Knud: De kolde flammer : roman fra 
Grønland 

Et ungt pars oplevelser på Grønland, hvor den 
storslåede natur giver deres indbyrdes forhold en 
ny baggrund. 

 

 

 

Trier Mørch, Dea: Vinterbørn 

Romanen følger nogle kvinder på Rigshospitalets 
fødeafdeling og det fællesskab der opstår mellem 
dem, trods deres forskellige baggrund. 

 

 

 

Trojanow, Ilija: Isbrud 

Vi befinder os i nær fremtid. Zeno er 
gletsjerforsker og tager hyrer på et krydstogtsskib 
til Antarktis for at studerer isen. Her søsættes en 
komisk klima-event, og Zeno indser at mere 
radikale midler må tages i brug. 
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Tuuri, Antti: Vinterkrigen : en beretning 

Lakonisk og saglig beretning om krigsinfernoet 
under vinterkrigen mellem Sovjetunionen og 
Finland 1939-1940, som det oplevedes af 
fortælleren, en finsk soldat. 

 

 

 

Winge, Mette: Den femte vinter : en 
besættelsestidsroman 

Krigens sidste år, oplevet i København af 
forskellige mennesker, som hver på sin måde 
bliver involveret og bærer ar, da freden kommer. 

 

 

Wingfield, R. D.: Vinterens frost 

Som sædvanlig er Frost overbebyrdet, 
uforskammet og på kant med sine overordnede. 
Opklaringsprocenten er katastrofal, og der er 
uopklarede sager med både en pervers 
barnemorder og en seriemorder, der myrder 
prostituerede. 

5. del af krimiserien med Jack Frost 

Wright, Laurali: En kølig regn i januar 

Kriminalroman som udspilles i Sechelt nær 
Vancouver og giver et gysende uhyggeligt indblik i 
et absolut sygt sind, midt i den lille bys ro og 
normalitet. 

3. del af krimiserien med Karl Alberg 
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Yrsa Sigurðardóttir: Isblå spor 

Krimi fra Nordøstgrønland, hvor et islandsk 
selskab tilsyneladende er ramt af en forbandelse, 
hvorfor dets islandske bank sender en gruppe 
med bl.a. Thóra Gudmundsdóttir af sted for at 
undersøge sagen. 

5. del af krimiserien med Thora Gudmundsdottir 

 

Zola Christensen, Robert: Is i blodet 

 Da et hold forskere dør på Grønland under 
undersøgelser af indlandsisen og undergrunden 
begynder en intens efterforskning, hvor både en 
dansk geolog samt PET og flere amerikanske 
organisationer og firmaer er aktører i en dramatisk 
sag med flere lag. 

1. del af krimiserien med Bent Kastrup 

 

 

Vi kan også tilbyde film fra et koldt miljø som 
f.eks.: ”Fargo”, ”Fortitude”, Onskabens hotel” 
og ”Vintergæsten”. 
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Claus Tornhøj, sept. 2014 

 

 


