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Ny bog vil begejstre både børn, unge og voksne.  

Filmselskab har sikret sig rettighederne 

Er der noget bedre end en god historie? Helga Waages meget roste debutroman Røverhistorier fra 

Roskilde bliver nu fulgt op med fortsættelsen Flere Røverhistorier, som handler om den 

nyuddannede anklager Sørine og den småkriminelle Leo. Hovedpersonernes livsbaner flettes 

sammen i en underholdende historie med tempo og masser af spænding og humor.  

Romanen, som bygger på sande ’røverhistorier’, er skrevet, så både børn og voksne kan læse 

med. Faktisk er bogen samtidig med til at gøre børn og voksne lidt klogere på hinanden. 

Flere Røverhistorier er fyldt med forviklinger, helte, skurke og dilemmaer: Må man læse sin 

grandtantes kærlighedsbreve, som hun har gemt i kælderen? Må man køre bil, når ens kæreste 

skal hurtigt på hospitalet for at føde tvillinger – og man lige er blevet frakendt sit kørekort? Og 

skal tre børn fortælle købmanden, at de lige har set én, de kender, putte slikposer i lommen og gå 

uden at betale? 

Filmrettighederne er allerede solgt 

Som læser bliver man opslugt af, hvordan personerne bliver bundet sammen af kærlighed og 

venskaber, og at tidligere generationer har betydning for, hvem personerne i bogen er i dag. Det 

er godt stof til en filmatisering – og filmrettighederne til første bind i serien, Røverhistorier fra 

Roskilde, er allerede solgt til filmselskabet Panorama Production. 

Kort om handlingen i Flere Røverhistorier: 

Den unge jurist, Sørine, er flyttet til Roskilde og arbejder som anklager hos politiet. Småkriminelle 

Leo er også rejst til Roskilde og bor hos sin grandtante Agnete. Leo er kæreste med Mathilde, som 

er frisør og mor til Tobias og Anja. En dag dukker Stella op. Hun er Leos gamle veninde, og hun er 

bestemt ikke kedelig. Men Leo bliver slet ikke glad for gensynet ... 
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OM FORFATTEREN 

Forfatter Helga Waage er jurist, og gennem bogen fletter hun lovgivningen ind i historierne ved at 

beskrive, hvordan politi og domstole behandler straffesager. Helga Waage er født i 1971 og 

opvokset i Roskilde. Hun er juridisk kandidat fra Aarhus Universitet i 1997 og har arbejdet i 

Justitsministeriet. Hun er ansat som juridisk oversætter ved EU-Domstolen i Luxembourg, og bor i 

Moseldalen i Tyskland med sin mand og fire børn. 

 

 

”Jura vedrører os alle, fordi det handler om vores værdier og holdninger. 

Gennem skønlitteraturen har jeg mulighed for at fortælle om nogle af de 

spændende retssager og spøjse juridiske problemer, man møder som 

jurist. Læserne opdager, at jura ikke bare er tunge paragraffer.”  
- Helga Waage. 

 

OM ILLUSTRATOR STEFAN LÆGAARD  

Flere Røverhistorier er illustreret af Stefan Lægaard, uddannet klassisk tegner på Glyptoteket. 

Stefan bliver inspireret af mennesketyper og skæve eksistenser, og hans fantastiske illustrationer 

er med til at sætte stemningen og levendegøre hovedpersonerne i Flere Røverhistorier. Stefan 

skiftede i 2019 jobbet som embedsmand i Finansministeriet ud med eget atelier på Nørrebro, og 

arbejder fuldtids med bl.a. tegneserier, portrætter og grafisk kommunikation.  

 

ANMELDEREKSEMPLAR VEDHÆFTET - TIL INTERN BRUG 

• Vedhæftet PDF med anmeldereksemplar af Flere Røverhistorier. 

• Vedhæftet foto af bogforsiden. 

 

REKVIRER GERNE EKSTRA MATERIALE 

• Forsidefotos i høj opløsning til tryk 

• Fysisk anmeldereksemplar af bogen til anmeldelse  

• PDF med første bind i serien: Røverhistorier fra Roskilde (som er genoptrykt) 

 

KONTAKT 

Kontakt forfatter Helga Waage direkte: helgawaage@gmail.com 

Se website med mere info og billeder:  https://www.helgawaage.com/ 
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Se flere detaljer nederst 

 

ANMELDELSER AF BIND 1, RØVERHISTORIER FRA ROSKILDE: 

”Helga Waages nye Roskildekrønike er meget underholdende og fyldt med finurlige historier fra 
provinsen.”  

– Lise Nørgaard, forfatter og journalist 

 

”Røverhistorier fra Roskilde er en vidunderlig, berigende bog for børn og unge i alle aldre om 
forbrydelse og straf, kærlighed, familie og venskaber. Den er spændende og begavet skrevet, 

morsom og detaljeret.” 

– Thure Lindhardt, skuespiller 

 

”Røverhistorier fra Roskilde rammer plet med alt, hvad der skaber den gode fortælling. Kærlighed, 

kildevand ... og ja, en masse sjove røverhistorier.” 

– Lene Seested, Stifter & Creativ chef, Panorama Agency 

 

”Spændende og sjov roman med flere handlingsforløb og mange personer. […] Bogens humor 

minder om Thøger Birkelands serie om ”Krummerne” og Bjarne Reuters ”Bertram"-serie. 

[Anbefales] til folkebiblioteker og PLC.” 

- Uddrag af lektørudtalelse 

 

ANMELDELSER AF BIND 2, FLERE RØVERHISTORIER:  

De unge testlæsere siger om bind 2, Flere Røverhistorier: 

 

”Det bedste ved bogen er, når vi følger Leo i hans måde  
at blive et bedre menneske på." 

- Camilla, 13 år  

Man lærer en masse om jura på en spændende måde, 

og man får måske en bedre forståelse af, hvordan nogen  

kan ende med at begå kriminalitet."  

Emma, 13 år 

"Jeg elsker hele historien fordi der er altid gang i den.  

Jeg kan godt lide al kærligheden og spændingen.” 

Daniel, 11 år 
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