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HJERNESPIND
ISBN: 9788798558002
217 sider (1995)
SOLGT 17.000 EKSEMPLARER
”Sit Down-komiker må man vel næsten
kalde Henrik Frederiksen, når han med sin
bog ’Hjernespind’ – gang på gang – får
læserens næsebor til at vibrere af hidsige
fnis. Han er en underlig snegl, denne
Frederiksen. En blanding af
storyteller og skarpsindigt sludrechatol.
Hans hjerne spinder vidt og bredt, men
der gemmer sig ikke så lidt alvor bag
latteren – ellers havde det jo heller
ikke været nær så sjovt.”

"Det fine ved hans bog er, at han mestrer
både den kontante ogfandenivoldske
”amerikanske” humor – og den mere
underfundige ”engelske” stil.”
- Jan Erikson, B.T.
”Hans herlighed Henrik Frederiksen er
værd at holde øje med i sitætsende, ofte
bizarre syn på livet i det danske
akvarium. Han svømmer lige så sidelæns
som fiskene ud for Cheminova – og
skyder katten, der troede, den varsin
egen – med samme præcision, som Tom
Waits rammer sit indløb med
whiskyflasken."
- Rud Kofoed, Ekstra Bladet.

- Kim Skotte, Politiken
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EN MAGISK JUL
ISBN: 9788798888019
183 sider (1998)
SOLGT I 145.000 EKSEMPLARER
”… Hatten af for Henrik Frederiksen, der
med sin sandblæser af et juleeventyr
ignorerer alle fine fornemmelser om,
hvordan dansk litteratur skal skrives og
(for)tænkes i universiteternes støvede
kroge. Det er dan Turèll i 90’erne.”
- Kresten Schultz Jørgensen, Politiken
Rablende morsomme indfald, grotesk
julestemning og skarp surrealistisk
satire. Evangeliet ifølge Henrik
Frederiksen er ikke for de sarte.”

”Dybt begavet.”
- Peter Aalbæk Jensen, Zentropa Film
"Romanen er Stand-up Comedy på print:
Fræsende, rablende mundtligt
ogveloplagt turneres de respektløse
juleløjer fornøjeligt.”- Anders Raahauge,
Jyllands-Posten”Henrik Frederiksen er
ramt af nyt hjernespind og farer
gennem julen meden medrivende energi
og iagttagelsesevne, som må få enhver
juledesperado til attabe kravlenissen af
begejstring. Hvad den mand dog ikke
må igennem, inden hankan fejre jul i
den støvede rislampes skær. Men lur
mig: Han kan gøre det medet
stjernevendt blik.”
- Rud Kofoed, Ekstra Bladet

- Bo Green Jensen, Weekendavisen
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JOURNEYMAN
ISBN: 9788798558026
240 sider (2001)
SOLGT I 25.000 EKSEMPLARER
"...Det er en veloplagt og sort humoristisk
roman jeg nød at læse, og som har samme
målgruppe og appel som f.eks Nick
Hornbys bøger om mænd af i dag."
- Carsten Nørby Sørensen, Lektørudtalelelse
for Dansk Biblioteks Central

”En begavet, humoristisk og ikke mindst
realistisk bokseroman, der for første
gang nogen sinde rammer miljøet og
nutidens stemning præcist.”
- Hans Henrik Palm
”Henrik Frederiksen kaster sig med sit
fortsatte forfatterskab ud i et ophedet
drama med masser af action og
underholdning. Han indfrier
forventningerne og kan forlade ringen
med al sin forfatter-ære i behold.”
- Rud Kofoed, Ekstra Bladet

”Romanen er en stilsikker skildring af
boksemiljøet og nattelivet på
broerne i København. En spændende,
underholdende og virkelig morsom bog,
som både mænd og kvinder vil ta’ til sig.”

”Romanen er en sympatisk og morsom
kombination af komik og krimi.”
- Jan Erikson, B.T.

- Jan Løfberg, Berlingske Tidende
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UDBRYDERENS
PLAN
ISBN: 9788798558040
320 sider (2004)
SOLGT I 22.000 EKSEMPLARER
”Udbryderens plan er en provokerende og
udflippet roman – uimodståelig
og underholdende i al sin opblæsthed.
Romanen handler om et rigt, terapeutisk
samfund, hvor mennesker søger meningen i
sig selv, frem for hos andre, og derfor
bliver prisgivet den totale meningsløshed.
Det er Nietzsche som selvhjælpsbog”.
- Anna Libak, Weekendavisen
”En meget tankevækkende og
underholdende roman. Som læser kan man
ikke lade være med at stille sig selv det
helt store spørgsmål: Lever jeg det liv, som
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jeg har lyst til? Dertil får man som kvinde
indsigt i en mands frustrationer og tanker.
Udbryderens plan er et startskud til at
ændre sit liv!”
- Lizl Rand, Livstilredaktør, B.T.
”Idéen med udbryderens plan er
interessant og vækker mindelser om Luke
Rhineharts ”Terningemanden”.
- Per Krogh Hansen, Berlingske Tidende
”Nogle gange er vi ikke enige med
virkeligheden. Men hvem siger, den har
ret? Udbryderens plan er for os, der er i
tvivl om, hvad vi vil med livet. Men
hvem er ikke det? Sted, handling,
begivenheder og personer kan skifte. Men
tvivlen har vi til fælles. Godt beskrevet.
Sætter hjernen i det tænksomme gear”.
- Rene Simmel, Ekstra Bladet

SIDE 4

CHOICEMANAGER
IISBN: 9788798558057
404 sider (2008)
SOLGT I 8.000 EKSEMPLARER
Hovedpersonen i romanen Udbryderens
Plan opfinder en notesbog gennem hvilken
han træffer alle sine valg. Med Choice
Manager får man denne notesbog i
virkeligheden, således at man så at sige
går fra et skønlitterært univers til at kunne
anvende notesbogen i virkeligheden.
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KØBENHAVNERSERIEN
KONTAKT
PERSONEN
ISBN: 9788798558033
416 sider (2012)
SOLGT I 18.000 EKSEMPLARER
To venner bor sammen i en forfalden
herskabslejlighed på Frederiksberg Allé.
Ejeren af lejligheden er kontaktperson
for en pakistansk dreng, mens hans ven er
en fordrukken præst, der lige er blevet skilt.
Ingen af de to har særlig mange penge.
Derfor beslutter ejeren at leje to værelser
ud. Den pakistanske dreng fortæller det til
sin kusine, og en dag dukker hun uanmeldt
op for at leje de to værelser. Hun flytter
ind, men det viser sig snart at blive stadig
mere kompliceret. Hun er nemlig flygtet fra
et tvangsægteskab, og familien er efter
hende.
Inden længe er de to venner hvirvlet ind i
en voldsom forfølgelse, hvor de efter
bedste evne forsøger at hjælpe den
pakistanske pige – og måske sig selv.

”Man må lade Henrik Frederiksen, at han til
overflod har sans for spøjse typer. Bogen har
bestemt underholdende kvaliteter.
Frederiksen har fortjent sit kælenavn som
”Kongen af den litterære underskov”.
- Birte Weiss, Weekendavisen
”Henrik Frederiksen har skrevet en
forrygende morsom, skarp og underholdende,
moderne dannelsesroman i én:
”Kontaktpersonen”. Bogen er sine steder
sprogligt original og sprudlende af
humor. Den rammer en personlig tone, der
aftvinger respekt.”
- Maria Sjøqvist, Kristeligt Dagblad
Frederiksen har sin helt egen måde at skrive
og komponere på. Den skæve form gør
handlingen troværdig og nærværende. Dertil
kommer finurlige betragtninger og dialoger,
der skaber en munter tone midt i
spændingen.”
- Merete Reinholdt, Berlingske

”Der skal en god portion vilje og
hitlisteforagt til at udgive sine bøger selv.
Og når man som Henrik Frederiksen skriver
en bog, der som denne drives af en rasende
sprogeufori og en imponerende mangel på
berøringsangst, kan man ikke andet end at
beundre den modige forfatter. Læsere, der
vil underholdes med et godt grin og
væsentlige betragtninger om det
moderne menneske, finder forhåbentlig
hans vej.”
- Nanna Frank Rasmussen, Jyllands-Posten
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DET DOBBELTE
MENNESKE
ISBN: 9788792973047
367 sider (2013)
SOLGT I 28.000 EKSEMPLARER
En sen nat bliver den unge
kokainmisbruger Marc groft overfaldet i det
indre København af to drenge. De
kræver, at han skal aflevere en bærbar
computer, der er blevet stjålet fra en
kendt og dødeligt syg forretningsmand.
Efter behandling på Rigshospitalet
bliver Marc indlogeret på døgninstitutionen
’Hotellet’. Her møder han sin nye
kontaktperson og dennes ven, den
utilregnelige ’Pastoren’. De tre finder snart
ud af, at der også er andre, der vil have fat
på den bærbare. Den indeholder
tilsyneladende den dødssyge
forretningsmands alvorlige afsløringer af
omfattende svindel.

det er en lyst, og man klapper af hans
røntgensyn på kærligheden.”
- Jens Rebensdorff, Berlingske
”Et vulkanudbrud af menneskelig tvivl,
tomhed og nedgroede længsler efter
kærlighed, retfærdighed eller bare mening
med livet – befriende upoleret fortalt med
lige dele spænding og drilsk spydighed. Og
ikke mindst en fascinerende rundvisning i
mandens sande indre: stolt, sårbar og
snotforvirret. Glimrende!”
- Marie Louise Toksvig, Ekstra Bladet
”Jeg er aldrig rigtig blevet venner med
bøger og læser derfor virkelig langsomt, så
når jeg endelig skal læse noget, er
det saftsuseme dejligt, at det er så
underholdende, spændende og nå ja –
sjovt! Han har givet mig lyst til at læse
mere.”
- Christian Fuhlendorff, Stand-up komiker

Da de opdager, at nogen vil slå ihjel
for at bevare hemmeligheden, må de
spørge sig selv, om de er parat til at
betale prisen for sandheden. Den bærbare
vil nemlig yde retfærdighed til alle
de mennesker, der er blevet snydt.
”Henrik Frederiksen har denne gang
skrevet en morsom og indsigtsfuld
parforholds-thriller. På overfladen er det
historien om jagten på en computer med
sensationelt indhold. Men det er også
spids satire over terapisamfundet, ondt
faderopgør og maskulin selvudlevering.
Det Dobbelte Menneske handler dog mest
af alt om at finde svaret på gåden:
Hvordan skal jeg være ærlig overfor mig
selv? Henrik Frederiksen skriver, så
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OPTAGET
ISBN: 9788792973078
263 sider (2014)
SOLGT I 17.000 EKSEMPLARER
En kold vinteraften rammes den
kriminelle Othman af flere skud foran
Casino Copenhagen. Gerningsmanden er
ikke en mand, men en intelligent og
grænseløs 14 årig dreng ved navn Tristan.
Han har forsøgt at hævne sin søster Lea.

”Spændende og dygtigt spundet med et
persongalleri, der gnistrer. Styrken er
især den elegante balance mellem cool
og varm, drilsk og dramatisk, intrige og
inderlighed, råstyrke og sårbarhed.
Det holder hele vejen. Det er en
fremragende bog!”
- Marie Louise Toksvig, Ekstra Bladet

Efter anbringelse på en social
døgninstitution bliver Tristan tilknyttet
projektet ”Blitz”, der styres af to
misfornøjede og modsætningsfyldte mænd:
jeg-fortælleren og hans ven Pastoren.
Blitz holder til på ”Farmen”, en ombygget
herregård, hvor personer med ondt i livet
har indlogeret sig for at få det bedre og –
med hjælp fra Farmens indsigtsfulde leder,
Noah Brix – for at
lære at leve i nuet.
Men fortiden viser sig at være svær at
glemme. Især da der dukker en ansigtsløs
videooptagelse op, hvor man ser, hvad
der blev gjort ved Lea. Tristan, hans familie
og de to mænd vover sig sammen ud
i et risikabelt forsøg på at finde svar. Hvem
stod bag og hvorfor? Og kan det
overhovedet lade sig gøre at leve i nuet?
"’Optaget’ er lige dele bidsk
samfundssatire, sorthumoristisk opgør med
overfladisk og døgnfluesmart
behandlerkultur, spændende thriller og
dybt humanistisk og livsbekræftende
skildring af en flok sårede eksistenser.
Underholdende og velturneret.”
- Christian Monggaard, Information
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PARK
ISBN: 978-87-92973-10-8
350 sider (2016)
SOLGT I 12.000 EKSEMPLARER
90’ernes største natklub i København –
Park på Østerbro – ligger øde hen. Den
legendariske boksetræner og promotor
Robert Schultz har længe drømt om at
skabe en eksklusiv klub. Nu har han
chancen for at genskabe fordums storhed –
i både familie- og forretningsforhold.
Hovedpersonen har arbejdet som dørmand
på Park og haft Robert Schultz som
boksetræner. Da han ankommer til en
boksegalla til ære for Robert, vender det
hele tilbage til ham – aggressionerne og
hadet.

””Hold da op for en hæsblæsende tour de
force i ”testosteron-land”. Boksere,
gangstere og dejlige damer i en stor,
ordrig, fabulerende, kulørt mobbedreng
af en roman.”
- Hella Joof, filminstruktør
”Henrik Frederiksen øser af sine egne
erfaringer i ringen og i døren, og
resultatet er en hårdtslående fortælling,
der rammer i solar plexus.”
- Andreas Karker, BT
”Henrik Frederiksen er den perfekte
guide ind i skyggerne, når han
genbesøger en spændende verden, han
tidligere var en del af. God fortælling.”
- Flemming Møldrup, tv-vært DR

Et magtspil lægger en skygge over
gallaaftenen
og giver en fornemmelse af en familie, der
vogter over en hemmelighed.
Den verden, hovedpersonen forlod for
mange år siden, fører til et voldsomt indre
opgør. Der er ting, han ikke kan
styre ... ting, han vil frigøre sin lille søn for.
Noget, der truer med at
ødelægge dem begge.
PARK er en mørk og humoristisk roman om
afpresning, angst og umulig kærlighed.
”En interessant roman, som både er en
nutidig københavnerroman og vel en slags
selvbiografisk og selvreflekterende
metaroman. Velskrevet i retning af det
jazzede og urbant hårdkogte. En romantisk
men uforløst kærlighedshistorie. Hvad ser
Hannah dog i hovedpersonen?”
- Bo Tao Michaëlis, Politiken
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UTRO
ISBN: 978-87-92973-11-5
300 sider (2018)
SOLGT I 8.000 EKSEMPLARER
Den stille og velhavende Rathsacksvej på
Frederiksberg er rammen om ’Utro’ – en
roman om kampen for idealer.
Mens det idealistiske ægtepar Vicky og
Esben Heiberg pludselig må se deres
luksusvilla gå op i flammer, har romanens
fortæller en affære med en gift kvinde fra
samme vej.
Jegfortælleren og hans ven ’Pastoren’ er
kontaktpersoner for Esben Heibergs søn, en
jurastuderende, der kun udadtil er
velfungerende – og som virker opstemt
over katastrofen. Men hvorfor? Hvorfor
risikerer Vicky sit liv i branden? Og hvorfor
vil ingen sige noget?
Utro er en både stærk og stakåndet
fortælling om at stå fast på sine værdier,
om dybe svigt, men også et ubarmhjertigt
opgør med, hvad det vil sige at være et
ordentligt menneske.

”I denne velskrevne urbane historie, i både
mørke og lysere toner, møder vi igen
jegpersonen og den lidt forhutlede
Pastoren fra romanen Park. Der er lige
dele samfundskritik, action, problematisk
sex, og overvejelser over hvad det vil sige,
at være et ordentligt menneske.”
- Lektørudtalelse af Grethe Lorentzen
”Pulp Fiction på Frederiksberg. Utro er en
solid bog om noget, der måske er en
forbrydelse (og måske er en bog om at
skrive en bog) og et saftigt kig bag
kulissen i en ofte overset igmandsghetto.
Ligesom man kan følge Philip Marlowe
gennem Los Angeles, kan man følge
helten fra bar til bar, om hjørnet ned ad
stille villaveje. Jeg har en fornemmelse af,
at selv tiden, det tager at cykle fra A til B,
er researchet. Krimi? Knaldroman?
Sædeskildring? Litterært kinesisk-æske
drilleri? Utro er det hele, og den er skrevet
med ferm hånd og sikker fremdrift.
- POV. International, SteenBlendstrup

Utro er femte roman i Henrik Frederiksens
storsælgende serie, der foregår i
København. Alle bøgerne kan læses
uafhængigt af hinanden.
"En slags livsstilsroman om hvordan vi
lever nu. Historien er
inciterende kold og indfanger fornemt
miljøet i den højere middelklasse på godt
og ondt. Meget underholdende og
vedkommende."
- Bo Tao Michaëlis, Politiken
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med Dan Turèll på Café Malmø kl. 07 en
vintermorgen. God læsning.”

ISBN: 9-788792-973122
333 sider (2019)
SOLGT I 5.000 EKSEMPLARER

- Casper Christensen

En ung kvinde med et skrøbeligt sind har
skrevet en afslørende roman om sine
berømte forældre. Faren er en anerkendt
forfatter, moren er gallerist, og familien er
højt og solidt placeret i det prestigefyldte,
københavnske kulturliv.
Da forældrene ansætter jegfortælleren som
mentor for den unge pige med psykiske
problemer, bliver han sammen med sin
gamle ven ’Pastoren’ involveret i familien.
Pigens roman rummer en så brutal
sandhed, at den ikke bare vil ødelægge
familiens gode ry, men flå den fra
hinanden. Netop den skandale ser et af
landets største forlag som et scoop.
Familien gør alt, hvad der står i deres magt
for at bremse bogen. Men forlaget vil
udgive den for enhver pris…

”En underfundig, urovækkende, men også
rørende blandingsroman med
genremæssige grænseoverskridelser.
Tilsat kunstnerromanens labyrintiske
udviklinger, hvor en forfatter fødes med
smerte og vil have sine traumer på tryk i
en benhård forlagsverden og dermed
komme videre. Enten som menneske eller
kunstner. Eller begge dele. Alt skrevet i et
fængende sprog som dirrer af den
københavnske storbys drive og
desillusion.”
- Bo Tao Michaëlis

Svigt er en hjertegribende roman om dybe
familiehemmeligheder, om venskab og
kærlighed på trods, og om en ung kvinde
med et stort skrivetalent, der møder en
kynisk forlagsverden.

”Henrik Frederiksen var blandt pionererne
inden for dansk standup, men det er som
selvudleverende forfatter, han rammer
hårdt. Jeg haft fornøjelsen af både at læse
hele hans forfatterskab og se ham
optræde, men også at få en på hovedet af
ham i tidernes morgen. Men hvem gider
huske 90'erne? Bogen Svigt er som at læse
en frederiksbergsk Woody Allen lægge arm
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