Katrine
Nørregaard
Forfatteren
fortæller gerne om
Debutromanen og dens tilblivelse
Jeg kan ikke forestille mig et liv uden at
skrive. Drivkraften vil altid være der, jeg vil
altid være nysgerrig efter den store og den
lille fortælling og de menneskelige viljer, der
eksisterer overalt omkring mig. Jeg fortæller
gerne om tilblivelsen af Løgnerens Hus med
særligt fokus på skrive- og redigeringspro-

Forfatteren er
aktuel med
Løgnerens hus
Da Kristian dør, efterlader han sig
en kone, en datter og en datterdat-

cessen. Om overgangen fra at skrive på
impulser og inspiration til at skulle bestræbe
sig på at se fortællingen med et teknisk og
næsten fremmed blik. En læsers øjne.
Jeg fortæller også gerne om bogens karakterer, de tre generationer Karen, Louise og
Ida, disse tre kvinder som et grundlæggende

ter. Og et hidtil ukendt sommerhus
ved Limfjorden. I mange år har der
været splid i familien, men en uge i
Kristians hus tvinger dem alle til at
se nogle sandheder i øjnene. Sandheder om hinanden, og sandheder
om sig selv.

fundament for en samtale om familie og
relationer på tværs af generationer.
Jeg læser altid gerne passager højt fra
Løgnerens hus og tager udgangspunkt i de
tematikker/konflikter, der udspiller sig i handlingen. Hvorfor reagerer personerne som
de gør? Hvordan er hændelserne inspireret
af relationer i min egen familie?

Løgnerens hus er en fortælling om
kærlighed på tværs af generationer.
Om en families forsøg på at forstå
fortidens fortielser og løgne. Måske
endda tilgive.
Løgnerens hus er vinder af Politikens Romankonkurrence 2016.

Forfatterpræsentation
Katrine Nørregaard (f. 1994) læser dramaturgi ved Aarhus
Universitet. Hun debuterede med Løgnerens hus, som
vandt Politikens Romankonkurrence 2016. Katrine Nørregaard har det allerbedst i selskab med sin tvillingesøster,
en flaske rødvin og en stor stak bøger til højtlæsning.
Løgnerens hus er solgt til udgivelse i Tyskland på forlaget
Random House.
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