
Mørket venter er en uhyggelig historie, fortalt i skarpe, smukke billeder. Den handler om nær-
hed og fjendskab mellem søstre, og om en kærlighed så stærk, at den trodser døden.
Søstrene Elsa og Frederikke vantrives hos plejeforældrene i villakvarteret. På trods af advarsler 
fra de voksne begiver pigerne sig en dag dybt ind i skoven for at finde et gammelt forladt og 
forfaldent hus, som de har hørt om. Men hvad de ikke ved er, at huset allerede venter på dem…

Loka Kanarp er tegneserietegner og illustrator. Hun debuterede i 2006 med sin selvbiografiske 
tegneserie Till mina vänner och ovänner, og i 2007 startede hun den feministiske portrætserie 
Historiska porträtt, som har gået i flere tidsskrifter som stribeserie, og som i 2009 blev udgivet 
i bogform i bestselleren Pärlor och Patroner - 60 historiska kvinnoporträtt.
Sammen med sin mand C/M Edenborg har hun skabt interviewbogen Alltid på plats alltid på 
språng (2012) og skrevet og illustreret Mørket venter (orig. titel Hungerhuset 2011).

Carl-Michael Edenborg er idéhistoriker, forfatter, oversætter og litteraturkritiker. Han har 
skrevet en række noveller og romaner. Han driver desuden bogforlaget Vertigo, der udgiver 
erotisk litteratur. Hans seneste roman Mitt grymma öde, som handler om komponisten Händel,  
blev modtaget med begejstring af anmelderne i de svenske medier. 
Kanarp og Edenborg arbejder for tiden på manuskriptet til endnu en graphic novel; denne gang 
en Dostojevskij-inspireret historie om terrorisme i det 19. århundrede.
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Tegneserie for unge og voksne: Mørket venter er en 
uhyggelig historie, fortalt i skarpe, smukke billeder. Den 
handler om nærhed og �endskab mellem søstre, og om en 
kærlighed så stærk, at den trodser døden.

Søstrene Elsa og Frederikke vantrives hos plejeforældrene 
i villakvarteret. På trods af de voksnes advarsler begiver 
pigerne sig en dag dybt ind i skoven for at �nde et 
gammelt forladt og forfaldent hus. Men hvad de ikke ved 
er, at huset venter på dem...
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Loka Kanarp debuterede i 2006 med 
sin selvbiogra�ske tegneserie Till mina 
vänner och ovänner, og i 2007 startede 
hun den feministiske portrætserie 
Historiska porträtt, som har gået i �ere 
tidsskrifter som stribeserie, og som i 2009 
blev udgivet i bogform i bogen Pärlor & 
Patroner.

Carl-Michael Edenborg er idéhistoriker, 
forfatter, oversætter og litteraturkritiker.
Han driver bogforlaget Vertigo og en 
bogcafé i Stockholm.

Sammen har parret skrevet historiebogen 
Alltid på plats alltid på språng (2012) og 
manuskriptet til Mørket venter (orig. 
titel Hungerhuset, 2011). De arbejder nu 
sammen om endnu en graphic novel.
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Udtalelser om bogen
“[...] følger den klassiske dramaturgi, og gør op med den på samme tid. Hændelsesforløbet er 
ikke forudsigeligt, men rædslen trappes uundgåeligt op for hver side man læser. [...] Skoven får 
en dybde som gør uendeligheden til en trussel, på samme måde som rummene i huset bliver en 
trussel på grund af deres indelukkethed og deres klaustrofobiske mørke.”
  Bogbloggen dagensbok.com (om den svenske originaludgave)

“Man behøver ikke at være fan af skandinavisk litteratur eller film for at lade sig forføre af 
den giftige charme i denne tofarvede tegneserieroman, hvor fantasi blandes med psykologisk 
spænding. Som en metafor for skov og skygge fortæller det glubske hus os, med dybde, om 
barndommens angst for savnet og tomheden.”
  Avisen Le Monde (om den franske udgave)

Carl-Michael Edenborg og Loka Kanarp. Du kan finde flere 
højopløste  billeder på http://damgaardmedia.dk/presse

Frederikke går på opdagelse...
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“[...] en skrækhistorie med atmosfære, fortalt med fine, kontrastrige, enkle billeder. Præcis 
som huset gemmer på noget mørkt og ondt, gemmer der sig bag den tilsyneladende enkle hand-
ling og de charmerende tegninger både mørke og sorg.”
  Bogbloggen spektakulart.se (om den svenske originaludgave)

Andre udgaver
Bogen udkom i Sverige og Frankrig i 2011 og i England i marts 2014.


