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falder død om i hvidløgsdressingen. Og Doktor Magnus sender Iver trusselsbreve – tror Iver da. Iver er

smaskforelsket i Sarah, der er fantastisk smuk og vidunderlig og soler sig nøgen inde i nabohaven. Men Iver
er gift med Ingrid. Og Ingrid har en affære med Strand. Som faldt død om i hvidløgsdressingen. Livet er
hverken let eller simpelt for Iver og Med livet i hælene er hans beretning om hvordan livet ser ud fra en

småneurotisk, forelsket og forvirret mands perspektiv.

Med livet i hælene er Michael Larsens debutroman. Siden har han udgivet de internationale
spændingsromaner Uden sikker viden, Slangen i Sydney og Femte sol brænder.

Michael Larsen (1961) er journalist og fik efter sin uddannelse fastansættelse på B.T., hvor han dækkede
filmstof. I 1992 debuterede han med den humoristiske roman Med livet i hælene. Det var dog først i 1994,
han slog igennem med sin gennembrudsroman Uden sikker viden, der er oversat til flere sprog og har gjort
Michael Larsen til en de mest oversatte danske forfattere. I 2002 blev han indstillet til The International

IMPAC Dublin Literary Award for sin krimiroman Slangen i Sydney. Michael Larsen er kendt for sin filmiske
skrivestil med replikskifte og fyldige handlingsbeskrivelser samt hans evne til at dreje et plot.

"Hurra, en humorist! - en ny Finn Søeborg med et kraftigt stænk Panduro. Kan det være bedre?" - Poul
Borum, Ekstra Bladet

 

Iver bliver mistænkt for at have slået Strand ihjel, da Strand falder
død om i hvidløgsdressingen. Og Doktor Magnus sender Iver

trusselsbreve – tror Iver da. Iver er smaskforelsket i Sarah, der er
fantastisk smuk og vidunderlig og soler sig nøgen inde i nabohaven.
Men Iver er gift med Ingrid. Og Ingrid har en affære med Strand.
Som faldt død om i hvidløgsdressingen. Livet er hverken let eller

simpelt for Iver og Med livet i hælene er hans beretning om hvordan
livet ser ud fra en småneurotisk, forelsket og forvirret mands

perspektiv.

Med livet i hælene er Michael Larsens debutroman. Siden har han
udgivet de internationale spændingsromaner Uden sikker viden,

Slangen i Sydney og Femte sol brænder.

Michael Larsen (1961) er journalist og fik efter sin uddannelse
fastansættelse på B.T., hvor han dækkede filmstof. I 1992 debuterede
han med den humoristiske roman Med livet i hælene. Det var dog
først i 1994, han slog igennem med sin gennembrudsroman Uden
sikker viden, der er oversat til flere sprog og har gjort Michael
Larsen til en de mest oversatte danske forfattere. I 2002 blev han

indstillet til The International IMPAC Dublin Literary Award for sin
krimiroman Slangen i Sydney. Michael Larsen er kendt for sin



filmiske skrivestil med replikskifte og fyldige handlingsbeskrivelser
samt hans evne til at dreje et plot.

"Hurra, en humorist! - en ny Finn Søeborg med et kraftigt stænk
Panduro. Kan det være bedre?" - Poul Borum, Ekstra Bladet
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