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Bergtóra Hanusardóttir: ”Rødt bruser havet”
på forlaget Amanda Books

Roman, 204 sider, 250 kr.

Bogen kan købes gennem alle boghandlere fra den 15. november 2019
eller bestilles direkte hos forlaget: forlagetamanda@gmail.com 

”Romanen viser, hvor umenne-
skeligt og forkrøblet et sam-
fund kan være, når det ikke

 tåler, at mennesket følger sine 
dybeste og mest ægte følelse. 
(Kirsten Brix, Færøernes Radio)

”Romanens skildring af 
hovedpesonen Sára giver en 
dyb indsigt i en kvinde, der

 kæmper mod sine egne 
følelser og mod presset 
udefra. (Páll Isholm, anmelder)

Forlaget Amanda Books, Frøstjernevej 7, 2880 Bagsværd (cvr 29108102)
www.amandabooks.dk – forlagetamanda@gmail.com – kontakt Jørgen Sand +45 40261634

RØDT BRUSER HAVET er en historisk roman om et 
dramatisk kvindeliv i begyndelsen af 1700-tallet. Vi 
møder Sára Tummasdóttir ude ved den vindomsuste 
Skanse i det gamle Tórshavn, og vi følger hende ind til 
den retssag, der skal afgøre resten af hendes liv.

Det er midt i Olaj-festen og åbningen af det færøske 
Lagting i juli. Men der er intet festligt ved de gamle 
love fra Christian den Fjerdes tid, som dommerne på-
beråber sig. 

Skyldig? Ikke skyldig? Det afhænger af vidnernes 
udsagn og dommernes moral. Sára Tummasdóttir 
føler sig selv uskyldig, og gradvis føres læseren ind 
i baggrunden for, at hun denne smukke sommerdag 
må finde sig i at blive behandlet som samfundets 
bundfald.

”Følsom og vedkommende. En betagende ro-
man om kærlighed, had og skinsyge. Det er helt 
givet, at Rødt bruser havet er Bergtóra Hanu-
sardóttirs hidtil bedste bog.” 
(Martin Næs, landsbibliotekar)

Den kendte færøske forfatter 
Bergtóra Hanusardóttir er 
især blevet berømmet for sine 
medrivende historiske romaner. 

Hun er født og opvokset i 
Tórshavn hvor hun i mange 
år havde en praksis som 
specialtandlæge, og hvor hun 
stadig bor.

RØDT BRUSER HAVET er 
Bergtóra Hanusardóttirs tredje 
kritikerroste roman på dansk.

Bergtóra Hanusardóttir 


