
"Om at miste kærligheden og genfinde den på det mest uventede sted... 

Uforglemmelig." – Washington Post 
 

Shelby Van Pelt: Lykken har otte arme 

Roman 

Den amerikanske New York Times-bestseller Lykken har otte arme er en original, charmerende 

og underholdende roman om en ensom ældre kvinde, der indleder et helt usædvanligt venskab 

med en kæmpestillehavsblæksprutte og for første gang i årevis aner et glimt af håb for 

fremtiden. 

 

"En uimodståelig, skøn, varm, sjov og hjerteskærende debutroman fuld af sympatiske mennesker 

(og en blæksprutte), der lærer at leve med de ar, som livet 

har givet dem." - Library Journal 

 

Siden hun blev enke, har Tova Sullivan arbejdet som rengøringsassistent på det lokale akvarium i 

Sowell Bay hver aften efter lukketid. Selvom hun egentlig har nået pensionsalderen, kan hun godt 

lide at holde sig beskæftiget, og efter at hendes søn forsvandt sporløst på en sejltur for over 30 år 

siden, har det været den eneste måde for hende at holde sig oven vande på. 

 

En aften bemærker hun, at akvariets kloge, gamle kæmpestillehavsblæksprutte, Marcellus, holder 

øje med hende. Marcellus ser alt, men kunne ikke drømme om at løfte en af sine otte arme for 

de mennesker, der holder ham fanget i akvariet – indtil han møder Tova. Klog som han er, opdager 

Marcellus nemlig, hvad der skete med Tovas søn den nat, han forsvandt. Og snart har han armene 

fulde med også at få Tova til at indse, hvad der skete dengang. Før det er for sent. 

 

Anmeldercitater 

 

"En genial roman, helt exceptionelt god." - Booklist 

 

"Debutromanen om en kvinde, der bliver venner med en blæksprutte, er en charmerende og 

hjertevarm fortælling." - Kirkus Reviews 

 

"Om sorg, venskaber og utallige former for kærlighed fortalt med et lille drys mysterie og en 

masse humor." - The Seattle Times 

 

"Ikke siden Pi’s liv har jeg læst en bog med så megen kreativitet og sådan en markant stemme." - 

Today 

 

"De bedste bøger om sorg finder altid en måde at lyse op i tabets mørke på, og Lykken har otte 



arme er et mesterligt eksempel." - Marie Claire 

 

"Et relaterbart og forfriskende elegant portræt af en enke, der danner et venskab med en 

blæksprutte. På trods af det uortodokse makkerskab er debutromanen en original fortælling om 

sorg og om de bånd, der holder os oppe." – Elle 

 

Shelby Van Pelt er en amerikansk forfatter. Det var hendes barndoms yndlingsakvarium, der 

inspirerede hende til at skrive Lykken har otte arme, som nu er solgt til udgivelse i 11 lande. Hun er 

vokset op i Seattle, ikke langt fra den fiktive by, hvor romanen foregår. I dag bor hun sammen med 

sin mand, deres to børn og flere katte i Chicago.   
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