
Dan Sommerdahl-universet 
Om mine helte fra især den britiske krimitraditi-
on, om den fiktive by Christianssund og om min 
skaldede detektivs udvikling fra forkælet jetsetter til 
voksen mand.

Italiensvej samt (fra efteråret) De voksnes rækker. 
Om baggrunden for de snart to romaner, der foregår 
i 50’erne og 60’erne, med masser af eksempler på 
min research: ugeblade, annoncer osv., der har hjul-
pet til at tegne det korrekte tidsbilledet i romanerne. 

Anna
Grue

POLITIKENS
FORLAG

Forfatterpræsentation
Anna Grue debuterede i 2005 med spændingsromanen Noget for 
noget, der indbragte hende Det Danske Kriminalakademis diplom 
for fremragende debut. Året efter fulgte Det taler vi ikke om, og i 2007 
udkom Dybt at falde, som er første bind i serien om Dan Sommer-
dahl. Bind to, tre og fire, Judaskysset, Kunsten at dø og Den skaldede 
detektiv, fulgte i 2008, 2009 og 2010. I januar 2011 udgav Anna Grue 
den anmelderroste novellesamling De andre, og året efter udkom 
bind fem i serien om Dan Sommerdahl, Et spørgsmål om penge, som 
blev efterfulgt af bind seks, Sidste forestilling, i 2013 og bind syv, I 
lige linje fra 2016. I 2015 udkom  Anna Grue med den anmelderroste 
kærlighedsroman Italiensvej, der i 2017 får en efterfølger i form af De 
voksnes rækker.

Forfatteren er 
aktuel med
I lige linje 
En midaldrende motionscyklist bli-
ver fundet død i en park. Han er styr-
tet ned i et hul ved et vejarbejde og 
har brækket halsen. Et tragisk, men 
hændeligt uheld, mener Christians-
sund Politi, indtil mandens bedste 
ven få måneder senere også dør – 
og denne gang er der tydeligvis tale 
om mord. Hænger de to dødsfald 
sammen? Og hvordan?

Privatdetektiven Dan Sommerdahl 

er i første omgang ikke helt så ivrig 
for at deltage i efterforskningen, 
som han plejer. Han er nemlig i 
fuld gang med at løse sin helt egen 
gåde: Han vil finde sin far. En mand, 
han aldrig har mødt, og som han 
ikke engang kender navnet på. Ef-
tersøgningen fører ham på sporet 
af løsningen af de to mord. Og så 
tager tingene pludselig fart. 

Italiensvej 
Italienske Vittoria Contini ankom-
mer en kølig martsdag i 1958 til et 
usselt, københavnsk hotel – på flugt 
fra en fortid, der for alt i verden skal 
holdes skjult. Hun møder den livs-
glade natklubservitrice Conny, der 

med sin hang til popmusik og hur-
tige affærer er Vittorias diametrale 
modsætning. De to unge kvinder 
bliver veninder, og med Connys 
hjælp skaffer Vittoria sig omsider et 
job, hvor hun kan være i sikkerhed 
og have sin baby hos sig døgnet 
rundt. Men trygheden trues, da Vit-
toria forelsker sig stormende. Med 
ét befinder hun sig i sit livs dilemma. 
Hun ved, at hun vil sætte sit barns 
sikkerhed på spil, hvis hun følger 
kærligheden. Og hvordan hengiver 
man sig i det hele taget til et andet 
menneske, hvis man er nødt til at 
holde en vigtig del af sit liv hemme-
lig?
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