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En overraskende detektiv  
med hang til lumumba 

Thomas Rydahls debutroman om en gammel eneboer, der må 
bruge alle sine ressourcer og mere til på at opklare et gådefuldt 
dødsfald på en kriseramt ferieø, er allerede inden udgivelsen i 
Danmark solgt til udgivelse i 10 lande.

For 18 år siden forlod Erhard sin kone og børn i Danmark og hutler 
sig nu igennem på den kanariske ferieø Fuerteventura, hvor han bor 
alene med to geder som eneste selskab. Han mangler en finger. 
Desuden hører han stemmer og drikker for meget lumumba. Men det 
stemmerne siger, er værd at lytte til, og den manglende finger peger på 
en modbydelig sag om en død dreng, som Erhard bliver tvunget til at 
opklare. 

Men hvad stiller en gammel eneboer op med et mysterium, som det 
lokale politi må opgive at komme til bunds i? Internet, mobiltelefoner 
og andre moderne redskaber til detektivarbejde er ukendt land 
for Erhard. Hans eneste ressourcer er en ukuelig stædighed og en 
musikalitet, som lader ham se og høre mere end de fleste.

Allerede inden udgivelsen i Danmark har Eremitten overrasket ved at 
tage specielt den spanske forlagsverden med storm. Bogen er solgt til 
verdens sjettestørste forlag, Grupo Planeta, som udgiver den i Spanien 
i foråret 2015, og den er ligeledes solgt til forlag i blandt andet Mexico, 
Argentina, Peru, Chile, Venezuela, Colombia og Kroatien.

Thomas Rydahl (f. 1974) vandt som 17-
årig en novellekonkurrence udskrevet 
af Gyldendal og Politiken med 
novellen Forever Young. Han gik på 
forfatterskolen i 1998/99, og har siden 
da beskæftiget sig med kommunikation 
og storytelling i professionelt regi. 
Eremitten er hans debutroman, og 
han skriver på en fortsættelse, som 
dykker yderligere ned i eremitten Erhards 
historie. 
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