
"Triumferende afslutning på trilogien om Hulda Hermannsdottir. 

Kuldegysende, uhyggelig, indsigtsfuld og næsten ubærligt spændende." - Ian 

Rankin 

 

Ragnar Jónasson: Tågen 

Krimi 

Med Tågen afslutter den islandske krimiforfatter Ragnar Jónasson sin internationalt 

hyldede Huldatrilogi, som er blevet udråbt til en milepæl inden for moderne krimi. I forbindelse 

med udgivelsen kommer stjerneforfatteren til Danmark, hvor han kan opleves på Louisiana. 

  

Under en frygtelig snestorm ved juletid i 1987 banker en fremmed på døren til ægteparret Einar 

og Erlas afsidesliggende landsted. Den fremmede er udmattet og forfrossen, og parret byder ham 

hjerteligt velkommen. Det skulle de ikke have gjort. 

 

Politiefterforsker Hulda Hermannsdottir skal holde jul med sin familie i Reykjavik. Men hun kan 

ikke slippe en sag om en forsvunden pige og hendes far og tager ind på politistationen julenat. Det 

får tragiske konsekvenser.  

 

To måneder senere ankommer Hulda til landstedet. En mystisk forbindelse mellem sagen om 

det ældre ægtepar og den forsvundne far og datter viser sig, og Hulda sætter alt ind for at komme 

til bunds i begge sager. Også af helt private årsager. 

 

"En krimiforfatter i verdensklasse... et af de mest imponerende plots i moderne krimi." - The 

Sunday Times 

 

"Jónasson er en unik stemme inden for krimigenren. Skønheden ved trilogien om Hulda er, at hver 

bog er så opslugende, at man nærmest glemmer tid og sted." - The Times Literary Supplement 

 

"Ragnar Jónassons mesterlige trilogi er en milepæl inden for moderne kriminallitteratur." - 

The Times 

 

"Jónasson fortjener en sammenligning med en markant anderledes, men mesterlig ligeværdig 

krimiforfatter: Stephen King." - Shelf Awareness 

 

Det skrev den danske presse om de to første bind i trilogien: 

 

 "Man forstår godt, hvorfor denne melankolske krimi er blevet kåret til en af de 100 

bedste i nyere tid … Stilen og sproget er fremragende." - Politiken 

 



 "Gedigen spændingsroman og overbevisende psykologisk studie af 

skæbnepåtvungen ensomhed." – Jyllands-Posten 

"Formidabel og fremragende orkestreret detektivhistorie med et væld af overraskende elementer 

og et stemningsfyldt miljø." – Litteratursiden.dk 

 

 - Femina 

 

 "Ragnar Jónasson er vanvittig god til at skabe suspense, der virkelig kryber ind under 

huden på læseren, og hans rige persongalleri har stor karakterdybde." – Søndag 

 "Stilen er stram, sproget er renset for de fleste genretypiske overflødigheder, plottet er 

realistisk og godt skruet sammen." – Berlingske 

"Mørket og Øen er bøger, man ikke lægger fra sig, hverken under eller efter læsningen." – POV 

 

Ragnar Jónasson (f. 1976) er en islandsk krimiforfatter. Hans bøger har solgt 1,5 millioner 

eksemplarer verden over og udkommer i 32 lande. Huldatrilogien, som består af Mørket, Øen og 

Tågen, er internationalt hyldet, og Ragnar Jónassons bøger topper bestsellerlister over hele 

verden. Ragnar Jónasson kan opleves på Louisiana d. 5. oktober.  
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