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Den prisvindende amerikanske forfatter Lauren Groff leverer med romanen Matrix både et 

sanseligt portræt af Marie de France og en fortælling om skaberkraft, begær og kvindelige 

fællesskaber. Romanen var nr. 1 på listen over Barack Obamas yndlingsbøger i 2021.  

 

Marie de France er af adelsslægt, men egner sig hverken til hofliv eller ægteskab: Hun er for høj, 

for virkelysten og ikke tilstrækkeligt køn. Som syttenårig sendes Marie væk fra dronning Aliénor af 

Aquitaines hof til et ludfattigt kloster i England. Her skal hun som priorinde lede klosteret. 

 

Klosterets nonner er plaget af sult og sygdom, men Marie er fast besluttet på at udstikke en ny og 

modig kurs for de kvinder, hun nu skal lede og beskytte. Med sin handlekraft og økonomiske tæft 

får Marie sat skik på klosteret og sætter sig i respekt i lokalområdet. På magtfuld vis formår hun at 

skabe rammerne om et blomstrende, driftigt og kreativt fællesskab af hellige kvinder i en brutal og 

konfliktfyldt verden. 

 

"Groff har skrevet en smuk bog helt uden for kategori, en queer fortælling, som genfinder en 

stor digter fra fortiden og vækker hende pragtfuldt og sanseligt til live." - The Observer 

 

"En overbevisende moderne roman om lederskab, ambition og skaberkraft og om individers fælles 

liv." - The Guardian 

 

"En helt og aldeles strålende roman … Marie de France er en karakter, som er blændende 

kompleks." - The Times 

 

"En modig og original fortælling baseret på 1100-talsdigteren Marie de Frances myteomspundne 

liv." - Publishers Weekly 

 

"Matrix og skildringen af Marie de France giver Groff et litterært springbræt til en fortid, hvis 

temaer spejler vores tidsalder." - The New York Times Book Review 

 

Lauren Groff f. 1978) er forfatter til tre romaner og tre novellesamlinger, hvoraf romanen Skæbne 

og hævn (2016) og novellesamlingen Florida (2019) begge er oversat til dansk. Hun har været 

finalist til National Book Awards tre gange, og hendes bøger er oversat til mere end 30 

sprog. Matrix blev kåret til en af årets bedste skønlitterære bøger i The Guardian - og har netop 

vundet Joyce Carol Oates Prize 2022.  



 

Lauren Groff: 

Matrix 

Oversat af Signe Lyng 

264 sider 

Forlagets pris: 299,95 kr.  

Udk. d. 25. maj 2022 


