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[børne]krimi ... fænger fra start til slut." - 5 stjerner, BørnenesBøger.dk "Thórarinn Leifsson er et godt
bekendtskab." - 4 hjerter, Politiken "Velegnet til uhyggeligt hyggelig oplæsning." - 4 stjerner, Berlingske
"Velskrevet, spændende, skørt og opfindsomt. - Dansk BiblioteksCenter "... yderst veloplagt ... sjovt,
opfindsomt og anderledes." - Weekendavisen En serimorder myrder unge drenge i Islands hovedstad,

Reykjavik. Samtidig flytter en mystisk lejer og hans hæslige lille hund ind i huset hos den 12-årige Sylvek og
hans bedstemor. Lejeren siger, at han hader børn, og Sylvek får mistanke om, at manden der hader børn har

forbindelse til mordene på de unge drenge og beslutter sig for at udspionere ham. I løbet af historien møder vi
også den skaldede kriminalassistent Blakkmann, der ikke kan tåle at se blod, en køn kvindelig journalist, en
berømt forfatter, de frygtindgydende Steroid-trolde fra Reykjaviks underverden og ikke mindst tv-kanalen
Stasimon, som er i gang med et realityprogram, der ikke har set sin lige. "Manden der hadede børn" var

nomineret til Nordisk Råds Børne- og Ungdomslitteraturpris 2015.
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godt bekendtskab." - 4 hjerter, Politiken "Velegnet til uhyggeligt

hyggelig oplæsning." - 4 stjerner, Berlingske "Velskrevet,
spændende, skørt og opfindsomt. - Dansk BiblioteksCenter "... yderst
veloplagt ... sjovt, opfindsomt og anderledes." - Weekendavisen En
serimorder myrder unge drenge i Islands hovedstad, Reykjavik.
Samtidig flytter en mystisk lejer og hans hæslige lille hund ind i
huset hos den 12-årige Sylvek og hans bedstemor. Lejeren siger, at
han hader børn, og Sylvek får mistanke om, at manden der hader
børn har forbindelse til mordene på de unge drenge og beslutter sig

for at udspionere ham. I løbet af historien møder vi også den
skaldede kriminalassistent Blakkmann, der ikke kan tåle at se blod,



en køn kvindelig journalist, en berømt forfatter, de frygtindgydende
Steroid-trolde fra Reykjaviks underverden og ikke mindst tv-kanalen
Stasimon, som er i gang med et realityprogram, der ikke har set sin
lige. "Manden der hadede børn" var nomineret til Nordisk Råds
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