
Stjerner i HORSENS 
TOVE ALSTERDAL 

Tove Alsterdal, også kendt som Liza Marklunds redaktør, 
kommer til Horsens i forbindelse med Krimimessen 2012. Der 
er mulighed for at interviewe Tove Alsterdal både lørdag d. 24. 
og søndag d. 25. marts.  

Tove Alsterdals debutroman Kvinderne på stranden udkom i 
juni 2011, og hende næste bog, Begravet i stilheden, 
udkommer til juni 2012. Kvinderne på stranden høstede 
velfortjente anmelderroser samt lå nr. 1 på diverse af 
boghandlernes bestsellerlister i mere end 6 uger. Begravet i 
stilheden er netop udkommet i Sverige, og har fået en 
fantastisk modtagelse af pressen. Tove optræder på 
krimimessen lørdag kl. 14:40. Kontakt venligst Jesper Rossing 
på jesper@audioteket.dk for bookning af interview. 

Tove Alsterdal er født i 1960 og bor i dag i Stockholm. Hun har 
været et skrivende menneske i over 25 år, blandt andet som 
nyhedsjournalist og redaktør på radio og tv. Hun har arbejdet 
som freelancer for en række aviser har også skrevet 
manuskripter til radioteater, teaterforestillinger, revyer, 
computerspil og operaer samt været forlagsredaktør og 
undervist i journalistik.  

Pressen skrev om Kvinderne på stranden … 

"Hottere end Hypnotisøren. Hvis du kun læser én svensk krimi 
her i sommer, skal det være Kvinderne på stranden af Tove 
Alsterdal." - 6 stjerner i Berlingske Tidende 

"Helstøbt debut om moderne slaveri. Hun kan skrive, kan hun. 
Og så ved hun, hvad hun taler om." - 5 stjerner i Politiken 

"Svensk debutant overrasker på den gode måde ... Tove 
Alsterdals prosa viser, at hun har mere fyld i pennen end de 
fleste forfattere, der i disse år hopper med på krimitsunamien. 
Og det er en lise at læse." - Fyens Stiftstidende 

"Svenske TOVE ALSTERDAL debuterer med et brag med 
krimien KVINDERNE PÅ STRANDEN, og tak for det! (...) Det er 
vedkommende, ubehagelig og grum læsning, men også bare 
helt regulært spændende. Mere af det!" - 5 stjerner i ALT FOR 
DAMERNE 

Mrs. Robinson & Audioteket A/S, Døckerslundsvej 33, 5000 Odense C 
Tlf. 65 48 50 00, info@audioteket.dk 

 

 

mailto:jesper@audioteket.dk

