ANITA KRUMBACH
skønlitteratur - romaner

Anita Krumbach (f. 1967) er født i Rødovre og opvokset i Bagsværd
og Greve. Hun har gået på Forfatterskolen for børnelitteratur og
er uddannet lærer, samt illustrator. Hun romandebuterede i 2009
med kortromanen Et mærkeligt skib, som hun modtog Kulturministeriets børnebogspris for. Siden har hun skrevet flere kortromaner
for store børn og unge bl.a. Den som Fanden lytter til (2011) og
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Røv og gulvsand (2013).
Anita Krumbach er optaget af relationer og psykologiske mekanismer mennesker imellem. Flere af
hendes bøger kredser om børns ensomhed og sorg, og forfatterskabet er desuden kendetegnet ved
Krumbachs forkærlighed for skæve eksistenser.
Forfatteren fortæller gerne om
For voksne
• Bristede illusioner. Forfatteren fortæller med udgangspunkt i voksenromanen Faste pladser om
sin optagethed af liv styret af forestillinger. Forestillinger der ved nærmere eftersyn ikke altid lever
op til forventningerne.
• Den udfordrende proces at finde sine egne ben i overgangen fra ung til voksen.
• Om kærligheden til det uperfekte som drivkraft i skriveprocessen.
For store børn og unge
• Sin optagethed af skæve eksistenser.
• At skrive om temaer som ensomhed og svigt i forskellige genrer - med udgangspunkt i romanerne
Et mærkeligt skib og Røv og gulvsand, der er skrevet i hhv. realistisk og grotesk-humoristisk stil.
Om Faste pladser (udkommer 4. september 2015)
Inga har prøvet det før: Når fantasiens grønne bil kolliderer med virkelighedens røde. Men nu starter
et nyt kapitel i Ingas liv: Livet som nyuddannet lærer.
Faste pladser er en humoristisk roman om bristede illusioner.
Pressen skriver om Den som Fanden lytter til:
»Krumbachs intense lille børnethriller tager et eminent livtag med vores normale opfattelse af litteratur for børn og unge. Her er både drama og følelser, som børn og unge med rislen ned ad ryggen vil
kunne nikke genkendende til. (…) Sjældent har en lille historie fyldt så meget.« * * * * * – Jyllands Posten
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