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Forfatteren
fortæller gerne om
Journalisten i samtidsromanen
Olav Hergel fortæller om frisindede og letlevende Rikke Lyngvig, der
var hovedperson i romanerne Flygtningen og Indvandreren, og som er
journalist i et land, der en gang var den lille milde europæer, men nu er
blevet den lille strenge europæer. Om Mikkel Haslund, hovedpersonen i den aktuelle roman Punktum, som er en tvivlende, midaldrende
journalist, der en dag rejser sig i protest mod, at hans elskede papiravis og fremtiden nu er overladt til jagten på klik.
Om skrivende journalister der sjældent er stjerner, men lever i

Forfatteren er
aktuel med
Punktum
Mikkel Haslund blev journalist for at
erobre de kvinder, der ventede for
enden af en smuk sætning.
Men tiderne har lænket ham til

net-redaktionen på Berlingske.
Han er en forvirret, bedrevidende
midaldrende mand, som er ved at
blive kørt over af den tid, han lever
i. Nettet har erobret hans elskede
papiravis, og fremtiden er overladt
til redaktører, der tror, at journalister
skal høvle ligegyldige nyheder ud
tre gange om dagen og kalde dem
for breaking news.

skyggen og låner af lyset fra landsholdsspilleren, statsministeren,
skuespilleren eller krigen, mens de med en blanding af ambitioner,
talent, flid og angst for at kede sig løber fra begivenhed til begivenhed
i en rastløs jagt på at finde det sted, hvor lyset skinner stærkest.
Om at møde flygtninge, politikere, kriminelle, redaktører, fodboldspillere, bandeledere og landmandspar, der huser illegale flygtninge. Og
gøre dem til romanfigurer. Om at skrive aktuelle samtidsromaner, der
er så tæt på virkeligheden at læseren skal komme i tvivl, om hvorvidt
det er fakta eller fiktion.

En dag trodser han sin unge chef
og tager ud for at rapportere fra
virkeligheden. Her bliver den lille
mand fyret for bagateller, l ygtninge
drukner i Middelhavet, og ministre
bringes til afgrundens rand. Men
det er et oprør, der får voldsomme
konsekvenser, og det er ved at være
deadline. For aviserne, for journalisterne, for ham selv.

Forfatterpræsentation
Olav Hergel (f. 1956), er journalist, bl.a. tidligere ansat på Berlingske Tidende og nu på Politiken. Han har vundet en række
journalistiske priser, heriblandt Cavling-prisen i 2006 for en serie
om flygtninge og flygtningebørn på danske asylcentre. Har
tidligere bl.a. skrevet bestsellerromanen Flygtningen (2006), der
blev filmatiseret med Iben Hjejle i hovedrollen samt Indvandreren
(2010). I 2012 udkom den barske fortælling Men vi blev onde, som
han skrev i samarbejde med det tidligere bandemedlem fra indvandrermiljøet Sleiman Sleiman.
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”Flygtningen er en hudflettet parodi på
danskernes fremmedfrygt og sensationslystne mediers og populistiske politikeres
styrkelse heraf … plottet er underholdende
og overraskende.”
– Berlingske Tidende

INDVANDREREN
”Gysende, gispende og gribende …
Olav Hergel skriver medrivende politisk
spændingsroman.”
– Information

Men tiderne har lænket ham til
net-redaktionen på Berlingske.
Han er en forvirret, bedrevidende midaldrende mand, som er
ved at blive kørt over af den tid,
han lever i. Nettet har erobret

hans elskede papiravis, og fremtiden er overladt til redaktører,
der tror, at journalister skal høvle ligegyldige nyheder ud tre

gange om dagen og kalde dem
for breaking news.

En dag trodser han sin unge chef
og tager ud for at rapportere fra
virkeligheden. Her bliver den
lille mand fyret for bagateller,
ﬂygtninge drukner i Middelhavet, og ministre bringes til
afgrundens rand. Men det er et
oprør, der får voldsomme konse-

kvenser, og det er ved at være
deadline. For aviserne, for journalistikken, for ham selv.

”Bogen bør fra i dag ligge øverst og
længe på bestsellerlisterne.”
– Kristeligt Dagblad
”Stærk og intelligent spændingsroman
– han skriver blændende.”
– Ekstra Bladet
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”Formidabel thriller … Hergel kan skrue
en historie sammen, så man nødigt lægger bogen fra sig, før den sidste side er
vendt.”
– Weekendavisen
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Olav Hergel (f. 1956) er journalist,
bl.a. tidligere ansat på Berlingske
Tidende og nu på Politiken. Han
har vundet en række journalistiske
priser, heriblandt Cavling-prisen i
2006 for en serie om flygtninge
og flygtningebørn på danske asylcentre. Har tidligere skrevet bestsellerromanen Flygtningen (2006),
der blev filmatiseret med Iben
Hjejle i hovedrollen samt Indvandreren (2010). I 2012 udkom den
barske fortælling Men vi blev
onde, som han skrev i samarbejde
med det tidligere bandemedlem
fra indvandrermiljøet Sleiman
Sleiman.

