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Johanne Lykke Holms prisnominerede, poetiske og drømmende atmosfæriske roman skildrer 

sammenholdet mellem en gruppe unge kvindelige sæsonarbejdere på et majestætisk bjerghotel 

i den lille bjergby Strega, hvor katastrofen lurer lige om hjørnet. 

  

Sammen med otte andre unge kvinder ankommer Rafa til den lille italienske bjergby Strega for at 

arbejde på det majestætiske Hotel Olympic. Det strikse hotelpersonale lærer de unge kvinder at 

servere og stryge, lave mad og rede senge, men hotellet forbliver tomt, ingen gæster ankommer. 

  

I ledige øjeblikke kan de lade blikket vandre ud over dalen, de skydækkede bjerge, nonneklostret. 

Det monotone arbejde og isolationen bringer dem tæt sammen, og der opstår en samhørighed 

blandt de unge kvinder. Det hele kulminerer i en stor fest, hvor huset omsider fyldes med 

mennesker fra byen. Men katastrofen indtræffer, og en af de unge kvinder forsvinder. 

  

"Den kvindeverden, Lykke Holm skriver frem, er mærkværdig og fortryllende... Når 

tjenestepigernes hår vælter ud over lagenerne 'som spildt blæk', erkender i hvert fald jeg mig 

besejret af stor skønhed og sorg." - Dagens Nyheter 

 

"Lykke Holm har skrevet en filmisk undergangsroman, der befinder sig i grænselandet mellem 

Virgin suicides, The Grand Budapest Hotel og Melancholia. Fortællingen er fuld af naturlyriske, 

esoteriske stemninger, som er så skarpt skildret, at næsten hver eneste sætning lyser som en 

ædelsten i den symbolrige tekstnat." - Aftonbladet 

  

"Teksten er en skat at udforske … Strega er et skjold på 179 sider. Og bag ved det? En langsomt 

virkende gift. En besværgelse, et optagelsesritual, en sort diamant." - Göteborgs-Posten 

  

"Det er sådan en nydelse at læse Johanne Lykke Holm, så elegant, så stilfuldt." - Borås Tidning 

  

"En smuk, gradvist spændende bryg med stor ordvariation og europæisk belæsthed." - Expressen 

 

Johanne Lykke Holm (f. 1987) er en dansk-svensk forfatter. Hun debuterede med romanen Natten 

før denne dag i 2017 (på dansk i 2020) og er nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris, Svenska 

Dagbladets Litteraturpris og EU’s Litteraturpris 2021 for Strega. Sideløbende med sit forfatterskab 

arbejder hun som litterær oversætter og har sammen med Olga Ravn drevet skrivekurset 

Hekseskolen i København. 



 
Johanne Lykke Holm: 
Strega 
Oversat af Siri Ranva Hjelm Jacobsen 
184 sider 
Forlagets pris: 249,95 kr.  
Udk. 1. oktober 2021 


