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4     GAD     Dansk skønlitteratur

Sabitha Söderholm debuterer med en 
fortælling om en ung kvinde, der møder 
sin mor i Indien for første gang. Det 
er en bog fuld af poesi om at indsamle 
planter, lave mad og gå på opdagelse i 
naturen for at genfinde et tabt sprog 
og skabe nye historier fra ruiner.

En ung kvinde møder sin mor, sin amma, for 

første gang. Sammen går de på opdagelse i den 

natur, der kendetegner Tamil Nadu i det sydlige 

Indien.

Chellam fremskriver kritisk, undersøgende og 

med stor skønhed et forrådskammer af planter, 

frø og bær, fugle og bjergarter og deres betyd-

ning – natblomstrende jasmin, gurkemeje og 

saltkrystal, kurinjiblomsterne, der farver bjer-

gene blå. Som et forsøg på at genfinde et tabt 

sprog og som en levende forbindelse mellem 

mor og datter. 

Det er en bog om at genskabe minder fra en 

barndom i Indien og Skandinavien. Om at hu-

ske ting gennem dufte og bevægelser, opfinde 

nye historier fra ruiner. Det er en fortælling 

fuld af poesi om at skabe fast grund under 

fødderne, en verden mellem to kyster. 
Genre: Kortroman
Omslagsdesign: Manuja Waldia
Format: Hæftet med flapper, e-bog
Udgivelsesdato: 2. september 2022

Chellam
Sabitha Söderholm
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Sabitha Söderholm 
(født 1989 i Indien) debuterer som 

forfatter med Chellam. 



6     GAD     Oversat skønlitteratur

Det norske talent Victoria Kiellands 
kritikerroste Mine mænd er en stærkt 
poetisk og fængslende roman om tjene-
stepigen Brynhild, som rejste fra Norge 
til USA i slutningen af 1800-tallet og 
endte som Amerikas største kvindelige 
seriemorder gennem tiden.

Tjenestepigen Brynhild emigrerer i slutnin-

gen af 1800-tallet fra Norge til USA, gifter sig 

og bliver til Bella Sørensen, gifter sig igen og 

bliver til Belle Gunness fra La Porte, Indiana. 

Efter sin død bliver hun kendt som Amerikas 

første kvindelige seriemorder. 

Dette er historien om en ødelagt kvinde, der 

altid længes. Om at rejse til verdens ende, om 

skuffelser og afgrunde, om ikke at miste sig 

selv, om hvem der må leve, og hvem der må dø: 

De der elsker med hele deres væsen, vil aldrig 

overleve kærligheden.

Mine mænd er en litterær fantasi frit inspireret 

af faktiske hændelser. 

Genre: Roman
Originaltitel: Mine menn
Oversat af: Juliane Wammen
Omslagsdesign: Sofie Winding
Format: Hæftet med flapper, lydbog og e-bog
Udgivelsesdato: 26. august 2022

Mine mænd
Victoria Kielland

 
”Guddommelig … Victoria Kielland  
giver os sanseskildringer uden side-
stykke i norsk samtidslitteratur.”
Stavanger aftenblad

 
”Slående smuk roman om norsk serie-
morder.”
dagbladet 
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Victoria Kielland  
(f. 1985) er en norsk forfatter. 

Hun debuterede i 2013 med 

novellesamlingen I lyngen. Hendes 

gennembrudsroman, Mine mænd, ud-

kommer i 13 lande og blev ved udgivel-

sen i Norge nomineret til flere litterære 

priser. For sit forfatterskab blev hun i 

2021 tildelt Stig Sæterbakkens Mindele-

gat og siden Doblougprisen 2022 – Det 

Svenske Akademis prestigefulde pris 

til fremme af norsk og svensk skøn-

litteratur. 



8     GAD     Oversat skønlitteratur

Mr. Loverman
Bernardine Evaristo

Bernardine Evaristo, der vandt Booker-
prisen i 2019, leverer med Mr. Loverman 
en banebrydende roman, som med 
humor og hjerte udforsker kulturelle 
myter om kærlighed, seksualitet og 
familie.

Barry Jedidiah Walker er 74 år og lever et dob-

beltliv. Han bor i Londons Hackney-kvarter, 

hvor han er kendt som en flamboyant og mor-

som personlighed, der går nydeligt klædt i retro 

jakkesæt og citerer Shakespeare for et godt ord. 

Han er far, bedstefar og gift med Carmel – men 

han er også homoseksuel og har gennem seks 

årtier haft en hemmelig affære med sin barn-

domsven Morris.

Barry og Carmel kommer fra den caribiske ø 

Antigua og har kendt hinanden, siden de var 

helt unge. Men Barry blev ikke ligefrem den 

førsteelsker, Carmel drømte om. Hun tror, at 

Barry er utro med andre kvinder og søger trøst 

i sin bibelkreds. Da ægteskabet er på opløsnin-

gens rand, drømmer Barry om at flytte sammen 

med Morris. Men tør han det efter et helt liv 

med skam og hemmeligheder? 

Genre: Roman
Originaltitel: Mr. Loverman
Oversat af: Siri Ranva Hjelm Jacobsen
Omslagsdesign: Jon Gray / Penguin Random House UK
Dansk versionering: Harvey Macaulay, Imperiet
Format: Hæftet med flapper, lydbog og e-bog
Udgivelsesdato: 18. august 2022

”Både hjerteskærende og morsom – en historie, 
som er vigtig og nødvendig at fortælle.”
 the ObServer

”Evaristo er afgjort en modig og sprudlende 
forfatter.” 
 Sunday timeS



Fo
to

 ©
 J

en
ni

e 
Sc

ot
t

Efterår 2022       9

Bernardine Evaristo    
(f. 1959 i London) er en prisvindende 

forfatter, redaktør, kritiker, drama-

tiker og essayist. Hun fik sit store 

gennembrud både i England 

og internationalt med 

romanen Pige, kvinde, 

andet, som hun mod-

tog Booker-prisen for 

i 2019. I 2020 vandt 

hun ikke alene 

prisen for årets 

bog i Storbritan-

nien, hun blev 

også kåret som 

årets forfatter. 

Mr. Loverman 

udkom i 2013 

og er hendes 

anden roman 

på dansk.



SKAMMEN

10     GAD     Oversat skønlitteratur

Annie Ernaux er 12 år, da hun en søndag 
eftermiddag overværer, hvordan hen-
des far forsøger at slå hendes mor ihjel 
i kælderen under familiens café og køb-
mandsbutik. Mange år senere undersø-
ger den voksne Ernaux, hvad der skete 

– og forældrenes og sin egen skam.

”Min far ville slå min mor ihjel en søndag i 

juni først på eftermiddagen.” Sådan begynder  

Skammen. Umiddelbart efter den voldsomme 

episode falder faren til ro. Moren erklærer, at 

”det er ovre”. Samme eftermiddag tager foræl-

drene Annie med på en cykeltur. 

Et halvt århundrede senere finder den voksne 

Annie Ernaux nogle gamle fotos, der udløser 

en strøm af minder. Hvad skete der præcis den 

dag i juni? Og hvordan kunne familien eksistere 

derefter? Jo mere Annie dykker ned i fortiden, jo 

mere indser hun, hvilket spændingsfelt hendes 

forældre har levet i. Mellem ønsket om social 

fremgang og skammen over det, de kom fra. 

Samtidig skildrer Ernaux sin egen skam og sine 

bestræbelser på at undslippe de konventioner, 

hun er vokset op med, og i stedet følge sin 

længsel efter et andet liv end sine forældres. 
Genre: Roman
Originaltitel: La Honte
Oversat af: Lilian Munk Rösing og Birte Dahlgreen
Omslagsdesign: LA Graphic Design
Format: Hæftet med flapper, lydbog og e-bog
Udgivelsesdato: 7. oktober 2022

Skammen
Annie Ernaux
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Annie Ernaux     
(f. 1940) er en af Frankrigs største 

nulevende forfattere – prisbelønnet, 

bredt læst og højt værdsat. Hun er 

kendt for sine selvbiografiske romaner, 

hvor hun udforsker temaer som klasse, 

køn, historie, seksualitet og familie-

relationer. Hun fik sit store gennem-

brud i Danmark med romanen Årene. 

Skammen udkom i 1997 og foreligger 

nu for første gang på dansk. 



12     GAD     Oversat skønlitteratur

En smuk og spændingsmættet roman 
om vilde ulve, mystiske mord og stor-
slået natur i det øde, skotske højland. 
Engang var der ulve er en bevægen-
de fortælling, der vil appellere til alle 
natur elskere.

Den ukuelige og viljestærke kvindelige biolog, 

Inti Flynn, ankommer til Skotland med sin 

tvillingesøster, Aggie, for at lede et forskerhold, 

der har til opgave at genindføre fjorten vilde 

ulve i det øde, skotske højland. Hendes mål er 

ikke kun at helbrede det døende landskab, men 

også Aggie – plaget af de forfærdelige hemme-

ligheder, der drev tvillingesøstrene ud af Alaska.

Da en lokal fåreavler bliver fundet død, retter 

mistanken sig mod ulvene. Men hvad vil Inti 

gøre, når manden, hun har forelsket sig i, også 

ser ud til at være indblandet?

Engang var der ulve er en intens og storslået for-

tælling om kærlighed til vores vilde natur – som 

både rummer en mordgåde, en kærlighedshi-

storie og en miljøbevidsthed, som taler lige ind 

i tidens mest aktuelle tendenser. 

Genre: Roman
Originaltitel: Once There Were Wolves
Oversat af: Agnete Dorph Stjernfelt
Omslagsdesign: Keith Hayes 
Dansk versionering: Harvey Macauley, Imperiet
Format: Indbundet med smudsomslag, lydbog og e-bog
Udgivelsesdato: 22. september 2022

Engang var der ulve
Charlotte McConaghy

”Fuldstændig fængslende!” 
 WaShingtOn independent revieW

neW yOrk 
timeS-beStSeller

nOmineret 
til ÅretS bOg i

Sverige
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Charlotte McConaghy     
(f. 1988) er en australsk forfatter bosat i 

Sydney. Hun debuterede i 2020 med Til 

verdens ende, som er oversat og udgivet 

over hele verden. Hun er uddannet fra 

The Australian Film Television and Ra-

dio School – og er som sine hovedperso-

ner levende optaget af klima og natur.



14     GAD     Krimi og spænding

(f. 1963) er en af Englands mest elskede 
krimiforfattere. Hun er blevet tildelt en 
lang række priser for sin bestsellerserie 
om arkæolog og knogleekspert Ruth 
Galloway, som har vundet en enorm 
popularitet blandt læserne og solgt over 
200.000 eksemplarer i Danmark alene. 

Hun modtog i 2020 hovedprisen ved den 
prestigefyldte amerikanske prisuddeling 
The Edgar Awards for Døden mellem 
linjerne, første bind i serien om vice-
kriminalkommissær Harbinder Kaur.

Elly Griffiths 
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16     GAD     Krimi og spænding

Fortiden rækker ud efter arkæolog 
og knogleekspert Ruth Galloway og 
kriminalkommissær Harry Nelson, da 
en 12-årig pige bliver fundet begravet 
ved en arkæologisk udgravning i Salt-
marsken. Sagen trækker tråde tilbage 
til den første sag, der bragte Ruth og 
Nelson sammen.

Kriminalkommissær Nelson er rystet. Han 

har på det seneste modtaget en række anony-

me trusselsbreve med mystiske beskeder om, 

at han skal redde de uskyldige mennesker, 

der ”ligger begravet ved stencirklen”. Ordly-

den i brevene minder ham til forveksling om 

ordlyden i en række breve, han modtog for 

flere år siden – men afsenderen fra dengang 

er sidenhen død. Eller er han?

Imens arbejder Ruth Galloway på en udgrav-

ning af en stensætning i Saltmarsken. Men 

så finder man menneskeknogler begravet i 

jorden, og de identificeres som resterne af 

den 12-årige Margaret Lacey, der forsvandt 

sporløst for 30 år siden. 

Efterhånden som sagen skrider frem, peger 

flere spor på en gammel sag om en anden 

lokal pige, der forsvandt – og som kriminal-

kommissær Nelson ikke kunne nå at redde i 

tide.

Stencirklen
Elly Griffiths

Genre: Krimi
Originaltitel: The Stone Circle
Oversat af: Lærke Pade
Omslagsdesign: Anders Timrén
Format: Hæftet med flapper, lydbog og e-bog
Udgivelsesdato: 12. oktober 2022

”En fremragende serie.” 
the guardian  
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en livS-
bekrÆftende 

feJring 
af krimier 

En hjemmeplejer og en vicekriminal-
kommissær må gå sammen om opkla-
ringen, da et mistænkeligt dødsfald på 
et plejehjem sætter gang i en stribe 
mystiske mord på populære krimifor-
fattere.

Da 90-årige Peggy Smith bliver fundet død i sit 

hjem, vækker det først ingen mistanke hos vi-

cekriminalkommissær Harbinder Kaur. Peggys 

hjemmeplejer, Natalka, aflægger vidneudsagn, 

og alt tyder på en naturlig død. Men snart viser 

det sig, at Peggy ikke bare har opdigtet sine 

hjerteproblemer, hun har også på det seneste 

følt sig forfulgt.

I mange år har Peggy haft en sidegesjæft som 

”mordekspert” for en række populære krimi-

forfattere – hun var en mester til at udtænke 

det perfekte mord. Da en række af netop disse 

krimiforfattere kort efter Peggys dødsfald be-

gynder at dø på stribe, får Harbinder mistanke 

om, at Peggys død trods alt ikke var helt så 

naturlig, som hun først antog ...

Ekspert i mord er andet selvstændige bind i Elly 

Griffiths’ serie om vicekriminalkommissær 

Harbinder Kaur, og det er er en sprudlende 

Agatha Chri stie-inspireret fortælling fuld af 

spænding og et rigt, hyggeligt persongalleri.

Genre: Krimi
Originaltitel: The Postscript Murders
Oversat af: Ane Lauenblad
Omslagsdesign: Anders Timrén  
efter originaldesign af Ghost Design
Format: Indbundet med smudsomslag, lydbog og e-bog
Udgivelsesdato: 9. september 2022

Ekspert i mord
Elly Griffiths

 
”Elly Griffiths viser endnu en gang, 
at hun er en af Englands bedste 
krimiforfattere.” 
kriSteligt dagblad



18     GAD     Krimi og spænding

Da en lokal læge findes myrdet på en 
kunstnerejendom på landet i North 
Devon, må vicekriminalkommissær 
Matthew Venn navigere med snilde i 
de mange løgne, der gemmer sig under 
overfladen i det lille lokalsamfund.

Det er en usædvanlig varm sommer i North 

Devon, og turisterne strømmer til kysten. Vice-

kriminalkommissær Matthew Venn bliver kaldt 

ud til et gerningssted på en landlig ejendom 

beboet af en gruppe kunstnere. Her finder han 

et nøje iscenesat mord: En lokal læge, Dr. Yeo, 

er blevet dræbt med et skår fra en glasvase, som 

hans glaspusterdatter har lavet. 

Dr. Yeo virker som et usandsynligt mordoffer. 

Han var en god mand, forgudet af sin datter og 

vellidt i lokalmiljøet, hvor han kæmpede for 

patienternes rettigheder. Da man finder endnu 

et lig, dræbt på samme måde som det første, må 

Matthew Venn træde varsomt, og sagen går 

faretruende tæt på hans eget privatliv.

Hejrens skrig er andet selvstændige bind i serien 

om vicekriminalkommissær Matthew Venn i 

det lille lokalsamfund i North Devon.

Genre: Krimi
Originaltitel: The Heron’s Cry 
Oversat af: Line Beck Rasmussen
Omslagsdesign: Harvey Macaulay, Imperiet
Format: Hæftet med flapper, lydbog og e-bog
Udgivelsesdato: 17. august 2022

Hejrens skrig
Ann Cleeves

”Et fremragende eksempel 
på Cleeves’ formidable talent.” 
 kirkuS revieWS
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Ann Cleeves   
(f. 1954) er en af Englands mest anerkendte og elske-

de krimiforfattere. Hun har skrevet en lang række 

krimier, som er oversat til mange sprog, og hendes 

bøger er blevet omsat til de populære tv-serier 

Vera, Shetland og Døden på stranden. 

Hun er tidligere modtager af det 

britiske kriminalakademis 

”Diamond Dagger”, som 

er den mest prestigefulde 

ærespris, en krimiforfat-

ter kan modtage. 



ET FARLIGT MATCH 

DU HAR LEVET PÅ EN LØGN. 

MEN SANDHEDEN KAN SLÅ DIG IHJEL

GADS FORLAG

HARLAN
COBEN

#1 
PÅ NEW YORK TIMES’ 

BESTSELLERLISTE

20     GAD     Krimi og spænding

Et chokerende genetisk match afslører 
en families mørkeste hemmelighed i 
denne gribende, nye thriller fra skabe-
ren af den #1 mest sete Netflix-serie, 
Stay Close.

Wilde er vokset op på egen hånd i naturen og 

har ingen erindring om, hvor han kommer fra 

– han ved intet om sin fortid og sine forældre. 

Indtil nu. 

Da et pludseligt match på en online DNA-

database sætter ham på sporet af en nær slægt-

ning, tror Wilde, at han måske er ved at løse 

mysteriet om, hvem han egentlig er. Men mødet 

med slægtningen giver flere spørgsmål end svar. 

Wilde fortsætter ufortrødent sin søgen efter 

sin familie på DNA-hjemmesider, men bliver 

fanget ind i mystiske og farlige fællesskaber på 

internettet. Da folk omkring ham begynder at 

dø én efter én, bliver det langsomt klart, at en 

seriemorder er på færde – og at det næste offer 

måske er Wilde selv.

Et farligt match er en selvstændig efterfølger til 

Drengen fra skoven.

Genre: Krimi
Originaltitel: The Match
Oversat af: Johnnie McCoy
Omslagsdesign: Anders Timrén
Format: Hæftet med flapper, lydbog og e-bog 
Udgivelsesdato: 27. december 2022

Et farligt match
Harlan Coben

”Sindssygt medrivende.”  
 Sunday mirrOr 

”Coben er et fænomen.”  
 the timeS

en af uSa’S 
allermeSt 
pOpulÆre 

fOrfattere 
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Harlan Coben    
(f. 1962) er en amerikansk best-

sellerforfatter til en lang række 

thrillere og krimier og kaldes med 

god grund ”Thrillerkongen”. Hans 

bøger er oversat til 45 sprog og har 

solgt over 75 mio. eksemplarer. Han 

er bosat i New Jersey med sin kone 

og fire børn.



22     GAD     Romantik og feel good

En varm og charmerende feel good-
fortælling om, at man aldrig må give op, 
uanset hvor hård tilværelsen end måtte 
være.

Marika forsøger ihærdigt at skabe lidt jule-

stemning i det sommerhus, hun har lejet. Den 

nyindkøbte adventsstage spreder et stemnings-

fuldt skær, men brunkagerne brænder på i 

ovnen, og hovedet er fuld af tanker. Var det 

nu også rigtigt gjort at efterlade datteren og at 

lade kærligheden bag sig? Og hvordan trives 

hun egentlig med det nye liv dybt inde i de 

smålandske skove? En dag bliver hun inviteret 

til middag, hvilket uventet leder hende tilbage i 

tiden til 1800-tallet og til en pige, som kæmper 

for at redde sin familie fra fattiggården. 

Falske perler og brændte hjerter er tredje selv-

stændige bind i den populære Huskvarna-serie, 

hvis bøger udspiller sig i 1800-tallet og i nu-

tiden, og alle skildrer uventede skæbnemøder 

og varme bekendtskaber mellem mennesker. 

Bøgerne kan læses uafhængigt af hinanden.

Genre: Feel good
Originaltitel: Vaxade juveler och brända hjärtan
Oversat af: Rikke Toft Kleemann
Omslagsdesign: Lonnie Hamborg, Imperiet
Format: Hæftet med flapper, lydbog og e-bog
Udgivelsesdato: 26. oktober 2022

Falske perler  
og brændte hjerter

Ewa Klingberg

nOmineret 
til ÅretS 

bedSte feel 
gOOd-rOman 

i Sverige
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Ewa Klingberg    
er Sveriges feel good-dronning. 

Hun er oprindelig uddannet 

lærer, men arbejder nu som 

forfatter på fuld tid. 



24     GAD     Romantik og feel good

I denne skønne fortælling af succes-
forfatter Sarah Jio arver amerikanske 
Valentina en boghandel i Primrose Hill 
og rejser om på den anden side af jord-
kloden for at blive klogere på sin afdøde 
mor – og måske endda også på sig selv.

Valentina er i trediverne, arbejder som biblio-

tekar og er lige kommet ud af et kuldsejlet æg-

teskab. Da hun var teenager, forlod hendes mor 

familien og flyttede fra Seattle til London fra 

den ene dag til den anden. Siden da har de ikke 

haft kontakt, og Valentina bearbejder stadig 

sorgen over at være blevet forladt.

Da Valentina får besked om, at hendes mor 

er død og har efterladt hende sin lejlighed i 

Primrose Hill og en mystisk boghandel, bliver 

hun opsat på at finde ud af, hvem hendes mor 

i virkeligheden var, og hvad der fik hende til at 

forlade familien så pludseligt. Hun rejser derfor 

over Atlanten for at begynde på en frisk i den 

charmerende engelske hovedstad, og langsomt 

begynder hun at stykke brikkerne i sin mors 

historie sammen. Men da det viser sig, at 

boghandlen er i fare for at lukke, må Valentina 

gøre alt, hun kan for at få den på fode igen. 

Genre: Feel good
Originaltitel: With Love from London
Oversat af: Birgitte Brix
Omslagsdesign: Lonnie Hamborg, Imperiet
Format: Hæftet med flapper, lydbog og e-bog
Udgivelsesdato: 24. august 2022

Kærlig hilsen fra London
Sarah Jio

”Fuld af hjertevarme … helt  
og aldeles charmerende.”
 gOOdreadS
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Sarah Jio     
(f. 1978) er en amerikansk bestsellerfor-

fatter fra Seattle. Hendes bøger udkom-

mer i 27 lande, heriblandt Norge, hvor 

hun har solgt over en halv mio. bøger. 

Kærlig hilsen fra London er hendes fem-

te roman på dansk. Hun bor i Seattle 

med sine tre sønner og sin mand.



ROMAN  GADS
FORLAG

HEKSENS
ALFABET

Nanna Goul

26     GAD     Skønlitteratur

Skønlitteratur fra 
Gads Forlag, forår 2022 



”En enestående roman, der sprudler af liv og mod.”
 The Guardian

ROMAN  GADS FORL AG

byen

RAGNAR 
JÓNASSON  

”En krimiforfatter i verdensklasse” THE SUNDAY TIMES

K R I M I  I  G A D S  F O R L A G
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