
Romanerne: Hvordan opfinder man en 
nifingret detektiv?
I foredraget fortæller Thomas Rydahl om sine 
romaner Eremitten og De savnede. Han lader 
publikum komme med helt ind i arbejdet 
med romanerne, hvor det skøre, det ventede 
og det svære altid opstår i skriveprocessen. 
Derudover giver han indblik i, hvordan det er 
at få succes med noget, som man i årevis har 
arbejdet på.

Litteratur: Derfor elsker vi bøger og 
læser til klokken 4 om morgenen. 
Debat og oplæg om krimi og litteratur: Hvad 
er kendetegnende for de bedste bøger, 
hvordan skriver man en bog, og hvorfor 
elsker vi bøger og spændingsromaner så 
højt? Thomas Rydahl fortæller om arbejdet 
med krimigenren, og hvordan han udviklede 
historien til sine romaner. Et nærværende, 
inspirerende og spændende foredrag for 
alle, der elsker litteratur og krimier.

Liv og kunst: Vær villig til at slippe det 
hele. Så kan alt ske. 
Et personligt foredrag – om livet og hvordan 
du lykkes med det, du brænder for. Fore-
draget handler om at drømme stort og blive 
skuffet, når det ikke sker. For Thomas Rydahl 
lykkedes det (omsider) efter 23 år. Foredra-
get er inspiration til alle, der skriver selv eller 
skaber projekter, kunst eller ønsker at gøre 
en forskel.

Thomas 
Rydahl

POLITIKENS
FORLAG

Forfatterpræsentation
Thomas Rydahl, født 1974 i Århus. Forfatter og oversætter og har gået på Forfatterskolen 
(1999). Han har læst filosofi i København og Minneapolis.

I 1992 vandt Thomas Rydahl som 17-årig Politikens og Gyldendals novellekonkurrence 
med novellen Forever Young. Siden har han udgivet en række noveller, flere af dem 
under pseudonym. Han debuterede med et brag i 2014 med den kritikerroste Eremitten, 
der vandt tre af årets store priser: Bogforums Debutantpris, prisen for bedste danske 
spændingsroman også kaldet Harald Mogensen-prisen, og prisen for bedste skandi-
naviske spændingsroman, Glasnøglen. I 2016 udkom opfølgeren De savnede, der også 
fik rosende anmeldelser og har været indstillet til flere priser. Eremitten og De savnede 
er bind 1 og 2 i en planlagt trilogi.

Thomas Rydahl har sideløbende med sin forfatterkarriere arbejdet som rådgiver inden 
for storytelling, kommunikation og ideudvikling. Han bor nord for København, er gift og 
far til to store børn.

Forfatteren er 
aktuel med
De savnede
På ferieøen Fuerteventura bræn-
der solen. Den nifingrede eremit 
Erhard Jørgensen lever et stille liv 
og passer sine to geder. Han kan 
ikke længere køre taxa eller stem-
me klaverer. I stedet tjener han 

småpenge ved at finde forsvund-
ne hunde og stjålne knallerter. Det 
tvinger ham til at tage en opgave, 
ingen andre vil have. Han satser 
alt, hvad han har for at komme ud 
af den ensomme tilværelse.

Imens banker verden på døren. 
Øens nye kasino er blevet over-
svømmet, der er surfere på hele 
øen, og Afrika lider, så tusindvis af 
flygtninge tager den farlige rejse 

mod Europa. I den lille lufthavn på 
øens østkyst lander et filmhold for 
at optage et afsnit af seersucces-
en ”De savnede” og finde en kendt 
danskers forsvundne far. Men den 
kendte dansker ser hellere sin far 
død end levende. Hun har hang til 
piller og plejer at få sin vilje. 

De savnede er en thriller om savn, 
magt og kærlighed.

Forfatteren  
fortæller gerne om
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have. Han satser alt, hvad han har for at komme ud af den  
ensomme tilværelse.
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af flygtninge tager den farlige rejse mod Europa. I den lille lufthavn 
på øens østkyst lander et filmhold for at optage et afsnit af seer- 
succesen DE SAVNEDE og finde en kendt danskers forsvundne far. 
Men den kendte dansker ser hellere sin far død end levende.  
Hun har hang til piller og plejer at få sin vilje. 

De savnede er en thriller om savn, magt og kærlighed. 
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IKKE ALLE,  

DER FLYGTER,  

SKAL FINDES.

Thomas Rydahl 
debuterede i 2014 med EREMITTEN. Romanen blev 
en læser- og anmeldersucces og indbragte forfat- 
teren adskillige priser – Bogforums debutantpris, 
Harald Mogensen-prisen for årets bedste danske 
krimi og Glasnøglen for årets bedste nordiske 
spændingsroman. Thomas Rydahl er uddannet  
på Forfatterskolen, kan lide konspirationsteorier 
og dybe samtaler, gerne over en India Pale Ale. 
Han er født i 1974, gift og far til to store børn.

 

 Debutroman om forhutlet 
detektiv har international klasse.

– POLITIKEN 

 
 

 Helt anderledes og meget  
mere ambitiøs end  

stakkene af velfærdskrimier.
–  JYLLANDS-POSTEN 

 Et fejlfrit, formfuldendt værk.
– WEEKENDAVISEN 

 

 Thomas Rydahl skriver  
helt fantastisk (...) 

 Forfatterhåndværk når  
det er bedst.

– BOGRUMMET.DK
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