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Bestsellerforfatter: 
”Ensomheden er den mest skræmmende 
følelse i verden” 
 
De fleste af os har oplevet den. Og når vores dage rinder ud, 
vil mange af os møde den som det sidste i livet –	
ensomheden. Netop følelsen af ensomhed er det 
gennemgående tema i den nye kriminalroman Isola af 
bestsellerforfatteren Katrine Engberg.  
På forskellig vis oplever bogens velkendte karakterer, 
hvordan ensomheden kommer snigende og omringer livet. 
Selv har Katrine Engberg haft den som ufrivillig følgesvend en 
stor del af sit liv. 
     
             Isola udkommer den 29. september 2020 
 
Jeppe har taget orlov fra politiet og slået sig ned på Bornholm vinteren over for at fælde træer. Kollegaen 
Anette står med fundet af et halvt lig i en kuffert og ingen Jeppe til at hjælpe med at opklare, hvordan 
det hænger sammen. Og Esther… har aldrig følt sig så alene. 
 
Ensomheden lurer overalt i Katrine Engbergs nye kriminalroman Isola, som er den femte bog om politi-
makkerparret Jeppe Kørner og Anette Werner, der har taget danskerne med storm. Og det er ikke et 
tilfældigt tema, for ensomhed er en følelse, som har fyldt en stor del af Katrine Engbergs eget liv. 
   – Jeg er vokset op med en enlig mor, der gjorde karriere og en storesøster, der sjældent var hjemme, 
så jeg har været overladt meget til mig selv. Samtidig faldt det mig svært at danne nære relationer. Det 
krævede et vist selvværd at kunne det. Jeg skulle først lære, at jeg var værd at elske, og jeg endte 
derfor ofte med at holde mig for mig selv. På den måde valgte jeg ubevidst ensomheden til, fortæller 
forfatteren, der mener, at ensomheden kan slå rod, hvis man ikke føler sig set og hørt i verden. 
   – Det er den følelse, jeg selv altid har frygtet allermest. Derfor er det også et oplagt tema i min bog, 
siger Katrine Engberg. 
 
Ensomheden har sat sit aftryk 
Barndommens ensomhedsfølelse har sat sig spor langt ind i voksenlivet hos den populære forfatter. 
   – Den dag i dag er det fortsat et begrænset antal mennesker, som jeg vælger at lukke helt ind i mit liv. 
Sådan har jeg det bedst. Til gengæld betyder de mennesker alt for mig, og de holder ensomheden på 
afstand. 
   Katrine Engberg mener, at oprigtig kærlighed kan hjælpe os til at leve med ensomheden, men hun tror 
ikke på, at der findes noget eviggyldigt værn mod den.  
   – Vi gør allesammen, hvad vi kan for at undgå at føle os ensomme. Vi gifter os, får børn, venner og 
kolleger. Men alt kan smuldre og forsvinde på et splitsekund. Og i sidste ende når du ligger på dit 
dødsleje, så er du alene. Det, synes jeg, er enormt skræmmende,” siger Katrine Engberg. 
 
 

Katrine Engberg (f. 1975) er en af Skandinaviens mest interessante nye 
krimiforfattere.  
 
Hun debuterede som krimiforfatter for bare fire år siden og har solgt mere end 
300.000 bøger herhjemme. For nylig blev hun shortlistet til Den store lydbogs-
pris, Krimimessens Publikumspris, to gange til både MARTHA prisen og Årets 
Forfatter.  
 
Internationalt er Katrine Engbergs krimiserie solgt til udgivelse i 28 lande. Den har 
blandt andet fået en fremragende modtagelse i USA af både læsere og anmeldere.  
 
Katrine Engberg er at finde på bestsellerlisterne i Danmark, USA, Tyskland, Canada, 
Norge og Sverige, hvor hun senest har ligget #1 seks uger i streg. 
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