
OM BOGEN
Lukas og Viktor er barndomsvenner, men er ved at glide fra hinanden efter 10. klasse. 
En lørdag aften beslutter de sig for at hænge ud ligesom i gamle dage, og da de ikke 
har nogen penge, går de med til at aflevere en pose for banden Black Brotherhood.

Det burde være en nem tjans, men alligevel mister de posen, og efter et mislykket 
forsøg på at stjæle den tilbage er de pludselig på flugt fra både Brotherhood og det 
lokale politi.

Alting går fra slemt til værre, da Lukas’ kæreste stikker af hjemmefra, og Viktor smæk-
ker en bandeleders hånd i stykker med en bildør, og nu kender de kun én person, der 
kan hjælpe: Oldefar.

Lukas’ oldefar lavede noget under krigen, som gjorde ham mærkelig, men han ved, 
hvor man kan skaffe kontanter. Og snart er vennerne på vej gennem natten mod det 
endelige opgør med fortidens spøgelser og nutidens blodtørstige bandemedlemmer.
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ANMELDELSER

(ingen karakter)  
Lektørudtalelse, Dansk Bibliotekscenter:
”Det er først og fremmest en bog med smæk på og 
en energisk fortælleglæde. […] En god spændings-
bog for folkeskolens ældste klasser. […] Meget impo-
nerende spændingsbog.”

(      5 ud af 5 stjerner)  
Sus’ bogblog:
”Den her bog er simpelthen genial. Den er så spæn-
dende, fuld af skøre påfund og spændende karak-
terer, den er umulig at slippe, og jeg elskede hvert 
eneste ord. Karaktererne er skønne og fulde af liv, 
og hele historien er bare crazy og langt ude på den 
allerbedste måde.

Søren Poder formår på meget få sider både at få 
en fantastisk, skør og vild historie op og køre, men 
samtidig får han også skabt et sæt virkelige fanta-
stiske karakterer, som både har baggrundshistorie 
og personlighed. Der er ingen flade papfigurer her, 
men derimod personer man føler man kender efter 
ganske få sider.

Hele historien er så vild, skør og absurd, og der sker 
bare så meget hvor man sidder med åben mund og 
polypper og ikke fatter at det lige faktisk skete.”
Læs hele anmeldelsen her

(      5 stjerner)  
Dagbladenes Bureau:
”Underholdningsværdien er stor, men der bliver også 
plads til at sætte vigtige emner til debat i Søren Po-
ders velskrevne nye bog, hvor bedste- og oldefædre 
også sagtens kan læse med.”
Læs hele anmeldelsen som PDF her

(       5 ud af 6 stjerner) 
Louise Juelskjær Hansen:
”Jeg er simpelthen TOP underholdt fra start til slut. Bo-
gen har et sprog, som fanger de unge, er nem og over-
skuelig i sin opbygning, og fortællertempoet er højt hele 
vejen igennem. Udover det er bogen humoristisk, samti-
dig med at den belyser vigtige temaer som kriminalitet, 
kærlighed, moral, racisme og generationskløfter.”
Læs hele anmeldelsen her

(Ingen karakter) 
Hyggegeek_Litteratur:
”Bogen er en ungdomsroman for de 13-16 årige, så 
jeg vred armen rundt på husets 12-årige knægt og 

bad ham læse den. Det skete i et overraskende hur-
tigt tempo, og han synes, at bogen er både drama-
tisk, opslugende og sjov. Ja, han vil næsten sige, at 
bogen er en af de bedste, han nogensinde har læst.

Jeg fik selv læst bogen på et par dage. Det er en rig-
tig pageturner, der foregår i et hæsblæsende tempo, 
så der slet ikke er tid til at kede sig. Den byder på et 
sprogbrug, der bestemt ikke er for sarte ører, men 
som teenageren helt sikkert vil elske. Forfatteren har 
sans for komedie, og vi grinede begge højt mange 
gange, men historien er også fuld af følsomhed og 
alvor, hvilket giver en helstøbt oplevelse.”
Læs hele anmeldelsen her

(       5 ud af 6 stjerner) 
Fritids_læseren:
”På røven gennem natten er en rigtig opslugende 
fortælling med masser af fart over feltet, humor og 
spænding. Det er en rigtig god bog til én, der måske 
ikke læser så meget i sin hverdag. Og generelt en 
virkelig god ungdomsbog med masser af underhold-
ning.”
Læs hele anmeldelsen her

(      4 ud af 5 stjerner) 
Please, just let me read:
”Sproget er humoristisk og groft, og til tider på græn-
sen af, hvad man kan tillade sig - det er ikke for sarte 
sjæle, og man må være forberedt på at blive provo-
keret undervejs. Heldigvis er de enkelte karakterer i 
stand til at tage vare på sig selv og forsvare sig, når 
humoren bliver på deres bekostning, hvilket også 
mildner det hele lidt.”
Læs hele anmeldelsen her

(Ingen karakter) 
Hjaeresen_bogblog:
”Samtidig med at bogen er fyldt med en masse 
spænding, kommer den også ind på nogle forskellige 
problematikker. F.eks. udnyttelse af naive børn i det 
kriminelle miljø og forbudt kærlighed. Jeg er fanget 
fra start til slut, der sker en masse. Ligesom bogens 
forside så fint illustrerer.”
Læs hele anmeldelsen her

(      5 stjerner) 
Livet i dukkehuset:
”Jeg simpelthen grinede mig gennem denne, især 
over karakteren Oldefar, han er godt nok skæg og 
skønherlig. Hans underlige ordsprog er med til at 
gøre bogen virkelig god. Bogen er en virkelig god ►
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børnekrimi, som jeg er sikker på bliver en succes 
hos børn og unge.”
Læs hele anmeldelsen her

(      4 ud af 5 stjerner)
Litteraterne:
”Alt i alt er På røven gennem natten en spæn-
dingsfuld, sjov og hurtig læst børnebog, som helt 
sikkert vil fange især unge drenge i starten af 
teenageårene.”
Læs hele anmeldelsen her

(Ingen karakter) 
Bogvægten:
”Her er det hele: et vildt tempo, en gammel 
uoverensstemmelse, og et par teenagere der 
pludseligt tvinges ud i det rene James Bond. 
Ydermere får vi et kig på muligheder for drenge 
som Lukas og Viktor der er repræsentanter for 
en trængt underklasse. Amira er i konflikt med 
sin kulturelle baggrund og tilføjer romanen end-
nu en nuance. Midt under trusler og uhygge er 
der også god humor, ikke mindst fra den måske 
ikke-helt-så-demente oldefar, der muligvis har 
penge på kistebunden og i hvert fald skeletter i 
skabet.”
Læs hele anmeldelsen her

(      4 ud af 5 stjerner) 
Bogreden hos Monika:
”Det er en pageturner af en spændingsroman 
til unge mennesker, med krimivibes og en god 
portion humor, samtidig med at der er dyberelig-
gende realistiske lag.

Personerne er troværdige og der er mere til 
historien end et kurérjob der går galt, for det er i 
høj grad også en bog om venskab, sorg, familie 
og kærlighed.

Det er en forrygende bog sprængfyldt med action 
og humor [...] den er nem at forholde sig til og vil 
være rigtig god til den unge der ikke læser så me-
get eller har brug for noget nyt og spændende.”
Læs hele anmeldelsen her

(Ingen karakter) 
Skriv for livet:
”På røven gennem natten er en hæsblæsende 
historie om et par unge knægte, der kommer ud 
på deres livs eventyr. Den er klukkende sjov, let 
at læse og ikke mindst godt strikket sammen.

Bogen (har) et let og levende sprog, der er per-
fekt til de yngre læsere. Der er godt gang i den, 
og der er ingen tunge steder, der kan smide dig 
af. Det er en rigtig drengerøvsbog, som nok skal 
indfange mange unge sjæle derude.”
Læs hele anmeldelsen her

(       5 ud af 6 stjerner) 
Cats, books and coffee:
”En underholdende og hæsblæsende bog, der 
helt sikkert vil vække begejstring hos det yngre 
publikum. […] Med sin til tider absurde humor og 
hæsblæsende tempo vækkede bogen minder hos 
mig om Bjarne Reuters Tre engle og fem løver, og 
det er slet ikke værst at minde om.

Bogen er holdt i et nutidigt og lige ud af landeve-
jen sprog. Plottet er ligetil og hænger godt sam-
men, ligesom den hæsblæsende action stiger 
hele vejen gennem læsningen.

Mellem bogens linjer finder man mere alvorlige 
temaer, og der lægger bogen op til gode samta-
ler mellem forældre og børn. De valg man tager 
og de konsekvenser de kan medføre. Sammen-
stød og forståelse mellem forskellige kulturelle 
baggrunde og vigtigheden af at lære af de ældre 
generationer. (Specielt samtalerne mellem Olde-
far og Amira var altså skønne).”
Læs hele anmeldelsen her

(ingen karakter) 
Æseløre.dk:
”På røven gennem natten har potentiale til at 
fange de drenge i udskolingen, der ellers ikke 
gider læsning. […] Spændende, skør og anderle-
des historie med fart på.”
Læs hele anmeldelsen her

(      4 ud af 5 stjerner)
Rinas bogblog:
”Wow! Hvordan jeg end vender og drejer det, så 
kan jeg kun sige, at dette er en bog med et hæs-
blæsende tempo.

Bogen passer rigtig godt til den angivne alders-
gruppe, 13-16 år, og kan nemt anbefales, hvis 
man er til en bog med tempo i og er med på et 
hæsblæsende eventyr.”
Læs hele anmeldelsen her
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KORT OM SØREN PODER

Jeg er uddannet journalist fra Danmarks Medie- og Journa-
listhøjskole samt cand.mag. i journalistik og kommunika-
tion fra Aarhus Universitet, og jeg har i mange år arbejdet 
som journalist og lokalredaktør for Mediehuset Herning 
Folkeblad.

I 2015 debuterede jeg som forfatter med ungdomsroma-
nen Sidste skoledag (Turbine) om skoleskyderen Charles 
A. Ingreen. En fiktiv historie baseret på virkelighedens 
skoleskyderier rundt om i verden. Bogen fik en flot modta-
gelse hos både anmeldere og læsere.

I 2018 modtog jeg et arbejdslegat fra Statens Kunstfond 
på 50.000 kroner, og i efteråret samme år gennemførte 
jeg ”Den jyske Forfatterskole” i Aarhus. 

I 2020 udkom min anden ungdomsroman, På røven gen-
nem natten (Brændpunkt). Temaet var knap så dystert 
som i Sidste skoledag, tempoet højere og målgruppen lidt 
yngre. På røven gennem natten høstede også store roser 
hos anmeldere og læsere.

Den 3. juni 2021 udkom min tredje roman, Undergang 
(Brændpunkt). Undergang er min første roman for voksne 
og har som mine to ungdomsromaner fået en rigtig flot 
modtagelse.

►
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