
Krimipar og ægtepar
Mød forfatterægteparret der ikke går af vejen for at researche tæt på 
polarcirklen i Sibirien, på havnekajen i Rotterdam, i Caribien, på føde-
gangen på Rigshospitalet eller blandt ekskriminelle i Danmark, når de 
skal skabe en ny roman. Jeanette Øbro og Ole Tornbjerg har dannet 
par i tyve år og arbejdet sammen i snart ti. Med hendes vidtfavnende 
baggrund som danser, jordemoder og kommunikationskonsulent og 
hans som tilrettelægger og producent af TV og dokumentarfilm, har 
de skabt et spændende samarbejde om deres anmelderroste bestsel-
lere. Hør deres historier om at turde vove sig ud på dybt vand og om, 
hvordan de bærer sig ad med at skrive sammen – og stadig være gift.

Fra Sibirien til Caribien
Forfatterparret Jeanette Øbro og Ole Tornbjerg har sammen skabt 
den anmelderroste serie om kriminalpsykologen Katrine Wraa. Dette 
foredrag går i dybden med deres arbejdsmetoder, som består af om-
fattende research og udviklingsarbejde. Researcharbejdet har bragt 
dem til både Sibirien og Caribien og har sågar fået Jeanette Øbro til at 
uddanne sig som psykoterapeut.
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Forfatterpræsentation
Øbro og Tornbjerg dækker over forfatterparret Jeanette Øbro, som 
er jordemoder og under uddannelse som psykoterapeut, og Ole 
Tornbjerg, forfatter og dokumentarist. Sammen har de skrevet fem 
romaner i serien om kriminalpsykologen Katrine Wraa: Skrig under 
vand (2010), som vandt Politikens Store Krimikonkurrence, Djævlens 
ansigt (2011), Evas sidste nat (2013), Det Norske Job (2014) og senest 
Pigen og vogteren (2016).

Parrets position som nogle af Danmarks mest populære forfattere blev 
slået fast, da de vandt Martha Prisen – tidligere kaldet Danskernes 
Yndlingsforfatter – i 2015 for Det norske job.

Forfatterparret er 
aktuelle med
Pigen og vogteren
Psykoterapeuten Alice Milford, der er en af de skarpe-
ste kritikere af medicinalbranchens tætte favntag med 
psykiatrien, findes død i sit hus på Frederiksberg. Hun 
er blevet slået ned med en lerbuste, som er lavet af hen-
des egen datter.

Kriminalpsykologen Katrine Wraa, som kæmper med 

at få hverdagen til at fungere efter et stort tab, bliver sat 
på sagen. Katrine optrevler både nye og gamle klienthi-
storier, afdækker terapeutens komplicerede privatliv og 
begynder at grave i medicinalbranchens økonomiske 
interesser i det psykiatriske diagnosesystem. Det viser 
sig hurtigt, at ingenting er, hvad det umiddelbart ser ud 
til at være.

Pigen og Vogteren er en historie om det menneskelige 
sinds allermørkeste sider. Romanen er femte selvstæn-
dige roman i serien om Katrine Wraas arbejde som kri-
minalpsykolog.
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