
"Stemningen er så intens, at man ikke kan lade være med at klamre sig til 
bogen." - The Times  
 
Ragnar Jónasson: Ude 
Spændingsroman 

Den islandske krimiforfatter Ragnar Jónasson, som fik sit store internationale gennembrud med 
den anmelderroste Hulda-trilogi, leverer med Ude en foruroligende spændingsroman om et 
ubønhørligt skæbnedrama. 
 
Ragnar Jónasson kommer til Danmark i forlængelse af udgivelsen og kan opleves på 
Krimimessen i Horsens 25.-26. marts 2023. 
  
De fire gamle venner Armann, Daniel, Helena og Gunnlaugur er på deres årlige genforeningstur. 
Denne gang på rypejagt i det islandske højland. Turen går dog ikke helt som planlagt, da en 
voldsom snestorm bryder ud, og de må søge ly i en forladt jagthytte. Hytten ligger helt isoleret, og 
der er ingen mulighed for at kommunikere med omverdenen. Men det går snart op for de fire 
venner, at de ikke er alene. 
 
Mens mørket falder på, kommer en gammel tragedie op til overfladen. I takt med at stormen tager 
til, vokser panikken, og det, der skulle have været en hyggelig udflugt, udvikler sig til en kamp om 
overlevelse. Men hvem er de fire venners største fjende: den islandske naturkraft, det ukendte 
som gemmer sig i hytten – eller hinanden? 
  
Anmeldercitater om Ude: 
"Ude er måske hans bedste krimi til dato. Her er en forfatter i topform."  – On Magazine 
 
"En gysende fryd at læse." – Kirkus Reviews  
 
"En klassiker. Som en islandsk version af Tarantinos Håndlangerne." – Book Reporter  
 
"En af tronfølgerne til Agatha Christie." – The Daily Telegraph 
 
Danske anmeldercitater om Hulda-trilogien: 

 "Det kan næsten ikke gøres bedre. Flere spændingsforfattere af Ragnar Jónassons 
slags, tak!" – Berlingske 

 "Gedigen spændingsroman og overbevisende psykologisk studie." – 
Jyllands-Posten 



"Det er virtuost gjort (…) »er han den bedste krimiforfatter i verden i dag?«... vi er 
deroppeomkring." – Weekendavisen 

 "I sandhed Nordic Noir. Stilen og sproget er fremragende." – Politiken 

 "Vinterens bedste spændingsroman!" – Femina 

 
Ragnar Jónasson (f. 1976) er en islandsk krimiforfatter. Hans bøger har solgt 3 millioner 
eksemplarer verden over og udkommer i 34 lande. Bøgerne hyldes af internationale kritikere, der 
har sammenlignet forfatteren med navne som Agatha Christie og Stephen King. I 2022 vandt han 
Palle Rosenkrantz-prisen i kategorien "Bedste Udenlandske Krimi" for Hulda-trilogien. 
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