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Hammereiden uusi dekkari jatkaa Konrad Simonsen -sarjaa 
Lotte & Søren Hammer, Yksinäisten sydänten kerho 
 

Lotte ja Søren Hammerin uusi romaani Yksinäisten sydänten kerho on kolmas osa 
sisarusten kirjoittamassa dekkarisarjassa. 

Sairauslomalta töihin palaavalle rikosylikomisario Konrad Simonsenille annetaan tutkittavaksi 
toipilaalle sopiva, pelkältä paperityöltä vaikuttava tapaus. Kööpenhaminalaisen postinkantajan 
Jørgen Kramer Nielsenin kuolema vaikuttaa ensi näkemältä onnettomuudelta. Kun Simonsen tutkii 
tapausta tarkemmin, se saakin vakavampia sävyjä. Samaan aikaan paikallisessa koulussa sattuu 
ampumavälikohtaus, joka johtaa tutkijat jälleen kuolleeseen postinkantajaan. Entä liittyvätkö 
miehen ullakolta löytyneet tytön kuvat tapaukseen? Tapahtumat saavat Simonsenin pohtimaan 
tarkemmin myös omaa menneisyyttään ja ensirakkauttaan Ritaa.  

Tanskalaiset Lotte ja Søren Hammer kirjoittavat yhdessä. Rikosromaanien kirjoittaminen alkoi 
hauskana kokeiluna siitä, miten yhdessä kirjoittaminen sujuisi. Pian työn luonne kuitenkin muuttui 
vakavaksi. Päätoimisesti Hammerit ovat kirjoittaneet vuodesta 2010 saakka. Sisarukset ovat 
kirjoittaneet tähän mennessä viisi osaa Konrad Simonsenista kertovaan dekkarisarjaan, ja vielä 
kaksi osaa on suunnitteilla. Yksinäisten sydänten kerho on sarjan kolmas suomennettu romaani. 
Aikaisemmin on julkaistu Saastat (Bazar 2011) ja Kaikella on hintansa (Bazar 2012). 
Hammereiden kirjojen julkaisuoikeudet on myyty 21 maahan. Nordisk Film osti esikoisdekkarin 
elokuvaoikeudet vuonna 2011. 

Lotte Hammer (s. 1955) on koulutukseltaan sairaanhoitaja. Hän on työskennellyt ammatissaan 
ympäri maailmaa, muun muassa Kreikassa, Saksassa, Pohjanmeren öljynporauslautoilla ja 
Yhdysvaltojen ilmavoimien tukikohdassa Grönlannissa. Ennen päätoimista kirjailijanuraansa hän 
johti julkista vanhusten hoitokotia Halsnaesissa. Søren Hammer (s. 1952) on koulutukseltaan 
opettaja, mutta on työskennellyt pääasiassa ohjelmoijana ja luennoitsijana. Molemmat ovat 
aktiivisesti mukana politiikassa.   
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”Yksinäisten sydänten kerho on enemmän kuin pelkkä rikosromaani, koska eloisat henkilökuvat, vähitellen 
paljastuvat rikostutkinnan tulokset ja tarkat havainnot yhteiskunnasta muodostavat tavattoman luontevan 
kokonaisuuden. Parasta nykykirjallisuutta.” 
Dagbladenes bureau 
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