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Udkommer 15. februar 
At beskrive en Grete Roulund-roman er som at fortælle 
andre om en feberdrøm. Alt synes at foregå langsomt, om 
end der sker en masse, og nok kan man se tingene gå galt, 
men det er umuligt at forhindre problemerne i at eskalere. 
Handlinger mister deres mening, mens man indfanges i en 
nedadgående spiral, hvis slutpunkt man kun kan gisne om.  
 
Grete Roulunds bøger beskæftiger sig med  
sci-fi og horror, genrer der ofte er forbundet med den 
amerikanske litterære tradition, og det er ganske sigende 
for de universer hun fremskriver, at hun har studeret 
filmvidenskab, med speciale i Draculafilm. Roulunds øjne 
var igennem hele hendes forfatterskab stift rettede mod 
mørke og undergang. Hendes fascination af vold og 
lovløshed er ikke ulig den anerkendte amerikanske 
forfatter Cormac McCarthys sci-fi- og westernromaner, 
såsom The Road og Blood Meridian.  
 
I romanen Blackhawk befinder vi os i en snedækket skov et 
sted i Canada. Flere eftersøgningsenheder er sendt ud for 
at finde resterne efter et flystyrt. Vi følger én af enhederne 
med to rangers; Keagan og Blackhawk. De bor sammen i 
en lille hytte, hvor de fordriver tiden med ugeblade, kryds 
og tværs og rigeligt med whisky. Kort inde i historien bides 
Blackhawk af en kanin med rabies og her startes et kapløb 
med tiden. For sygdommen kræver medicinsk behandling, 
men vejrforholdene besværliggør kontakten med 
hovedbasen. Hvorvidt den nødvendige medicin når frem, 
udgør det første spændingsmoment i bogen, som senere 
akkompagneres af en fejde med en gruppe indianere i 
området. Bogen afsluttes makabert og de sidste sider bliver 
siddende i knoglerne på læseren, lang tid efter man har 
lukket bogen.  
 
Roulunds Blackhawk vil vække glæde og gru hos de læsere, 
der tørster efter en fortælling om vold og overlevelse i et 
canadisk vinterwestern landskab. 
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