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Engang var der ulve er en imponerende fortælling, som både rummer en mordgåde, en 

kærlighedshistorie og en miljøbevidsthed, som taler lige ind i tidens mest aktuelle tendenser. 

Bogen er skrevet af den australske forfatter Charlotte McConaghy, der i 2020 debuterede med 

den anmelderroste roman Til verdens ende, som er udgivet over hele verden og solgt til 

filmatisering.  

 

Den ukuelige og viljestærke kvindelige biolog, Inti Flynn, ankommer til Skotland med en mission. 

Hun er leder af 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 tvillingesøsteren 

Aggie – plaget af de forfærdelige hemmeligheder, der drev søstrene 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?  

 

"Fuldstændig fængslende!" – Washington Independent Review of Books 

 

"Forrygende." – Los Angeles Times 

 

"McConaghys roman er en kraftfuld meditation over menneskeheden, naturen og de ofte 

skræmmende dyriske impulser, der lurer i os alle … Endnu en triumf for en blomstrende litterær 

stjerne." – BookPage 

 

"Stærk … En oprigtig og dyb fortælling." – The New York Times Book Review 

 

Pressen om Til verdens ende: 

 "Vi er helt oppe på de store nagler… En modig roman om kærlighed, sorg og natur." – 

Politiken 

  "En tindrende smuk historie... Fantastisk dejligt skrevet." – Femina 

"Fantasifuld og rørende roman om vild natur, sorg og den store kærlighed... Læseren efterlades 

både eftertænksom, rørt og oprørt på samme tid." – litteratursiden.dk 



"Bogen er ikke bare et stykke velskrevet fiktion. Den rækker ind i virkeligheden som et økocentrisk 

opråb, en tilskyndelse til handling: Rejs dig op og gå ud og kæmp for klodens overlevelse, om så 

bare i det små." – POV 

 

Charlotte McConaghy (f. 1988) er en australsk forfatter, der som sine hovedpersoner er 

levende optaget af klima og natur. Hun romandebuterede 

i 2020 med Til verdens ende, som er oversat og udgivet over hele verden og solgt til filmatisering. 

Hun er født i Sydney, uddannet fra The Australian Film 

Television and Radio School og har tidligere udgivet ungdomsbøger og skrevet filmmanuskripter. 
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