
Ny nordisk krimiserie hyldes af kritikere og topper bestsellerlister i Island, 

Frankrig, England og Tyskland. Nu kommer serien på dansk. 
 

Ragnar Jónasson: Mørket 

Krimi 

Den islandske forfatter Ragnar Jónasson har med den isnende uhyggelige og poetiske 
krimitrilogi om politiefterforskeren Hulda slået sit navn fast som ny nordisk krimistjerne. Serien 
er blevet udråbt til ”intet mindre end en milepæl inden for moderne krimi” af The Times, som 
også har kåret første bind i serien,Mørket, til en af de 100 bedste krimier siden 1945. 
  
Hulda har været politiefterforsker i årtier, men nu er det slut. En fremadstormende, ung mand skal 
overtage hendes job og hendes kontor, og Hulda er tvunget på pension før tid. Da hendes chef 
giver hende mulighed for at vælge en cold case at fordrive den sidste tid med, er hun ikke i tvivl. 
Hun vælger sagen om en ung russisk kvinde, hvis håb om asyl og beskyttelse endte på en kold, 
mørk strand i Island. En hastig politiefterforskning konkluderede, at der var tale om selvmord, og 
sagen blev lukket uden postyr. 
 
Hulda opdager hurtigt, at en anden kvinde forsvandt i samme periode, og at ingen fortæller hele 
sandheden. Selv Huldas egne kolleger lader til at ville bremse efterforskningen. Tiden er knap, men 
Hulda vil gøre alt for at opklare sagen – også selvom hun bringer sit eget liv i fare. 
 
Serien om den egenrådige Hulda Hermannsdottir er fortalt i omvendt kronologi. I Mørket møder vi 
den ældre Hulda, der skal løse sin sidste sag. I de næste bind bevæger vi os baglæns gennem 
hendes liv og politikarriere. 
  
"Mesterligt plot og med en slutning, der i den grad chokerer." – The Guardian 
 
"Suveræn bog. Hulda er en af de store tragiske heltinder i moderne kriminallitteratur." – The 
Sunday Times 
 
"Ekstraordinær islandsk forfatter, som tilføjer adskillige facetter af mørke til Nordic Noir." – Daily 
Mail 
 
"Jónasson er et must read for mig… Nok den bedste nordiske krimiforfatter i dag." – Lee Child 
 
"Slutningen slog benene fuldkommen væk under mig … Hulda er en fantastisk og 
flerdimensionel karakter, som jeg ikke kan vente med at læse mere om. Så hurra for at dette er 
første bog i en serie." – Ian Rankin 
 
Ragnar Jónasson (f. 1976) er en islandsk krimiforfatter og regnes for en af de store nye stjerner 
inden for nordisk kriminallitteratur. Hans bøger har solgt 1,5 millioner eksemplarer verden over og 
udkommer i 32 lande. Jónasson er vild med den engelske krimiforfatter Agatha Christie og har, 



siden han var 17 år, oversat 14 af hendes bøger. Jónasson er desuden medstifter af den 
internationale krimifestival ”Iceland Noir”. 
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