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Oktober er den koldeste måned er en stemningsfuld spændingsroman, en blanding af Daniel Woodrells
Winter’s Bone og Kerstin Ekmans Hændelser ved vand, for unge læsere. Men det er også en stærk fortælling
om en ung kvindes seksuelle, følelsesmæssige og intellektuelle opvågnen. Oktober er den koldeste måned er
nomineret til Årets bedste børne- og ungdomskrimi af Svenska Deckarakademin. Vega Gillberg er 16 år. En
dag banker politiet på hjemme hos hende og spørger efter hendes storebror. Jakob er forsvundet. Det er længe
siden, Vega har hørt fra ham, men hun ved, at hun er nødt til at finde ham, inden politiet gør.
Jakob er mod sin vilje medskyldig i en frygtelig forbrydelse. Hvad ingen ved er, at Vega også var til stede den
uhyggelige aften. Men hun var ikke vidne til det hele. Nu bliver hun nødt til at finde ud af, hvad der egentlig
skete, hvis hun skal have renset sin bror. Da Vega begiver sig ud for at finde sin bror, bliver hun tvunget til at
navigere i et truende landskab blandt ondskabsfulde, fordrukne mænd.
En kold og stormfuld oktoberuge bliver døren til voksenverdenen slået op for hende med et brag, og hun
indser, at hvis man har taget det første skridt ind i den verden, er der ingen vej tilbage til den uskyldige
barndom. Pressen skriver: »En velfortalt historie om at blive kastet ind i voksenverdenen af begivenhederne.
Spændingen holder hele vejen igennem. Sproget er mundret og billedskabende, og korte kapitler, samt megen
brug af direkte tale, gør bogen let at læse.« - Lars Larsen, Lektør »Som krimi ligger Oktober er den koldeste

måned helt på højde med mange af de voksenkrimier, der bliver udgivet. Mysteriet er ikke lige til at gætte og
med mellemrum sidder man yderst på stolen, mens man hepper på Vega og hendes bror. Bestemt
anbefalelsesværdig!« 8/10 stjerner – Bookeater »Romanen er først og fremmest rå og realistisk. Den barske
tone rammer hårdt, og den unge læser må være klar på en alvorstung, men også stærkt vedkommende
fortælling. […] Bogen kan med stort udbytte og fornøjelse læses af både teenager og forælder.« - Birte
Strandby, Bogvægten »Handlingen – pulsen – holdes oppe i højeste gear, ikke mindst fordi romanen er skrevet
i små, skarpe og velformulerede afsnit, som dynamisk rykker læseren rundt i fortællingen. Samtidig er der
faktisk et stille, fremadskridende flow i forløbet, som også skildrer miljøet og samler det hele, endda med en
sær, underlig varme, som er med til at gøre det til en fornem debut.« - Kent Poulsen, Børn & Bøger »Selvom
oktober ikke har for vane at være den koldeste måned på året, så føltes den alligevel som den koldeste måned,
da jeg læste Carlsons ungdomskrimi, der får det til at løbe én det koldt ned af ryggen. […] Er man i alderen
14-18 år, og mangler man noget spændingsfyldt efterårslæsning, som samtidig behandler ungdommens mange
dilemmaer, så er Carlsons ungdomskrimi en veloplagt bog, som man på grund af dens medrivende mysterium,
flydende sprog og spændende personer, hurtigt får læst.« ****** - Jacob Hviid, bogliv.dk
I kunsten er maj emnet for sangen Kom, maj, du søde milde en oprindelig tysk sang skrevet af C. Vejret
Tenerife er fantastisk året rundt. A. Oktober måned er opkaldt efter octo (idet marts i sin tid var årets første
måned), latin for otte. Birch Cellulite Oil og Birch Body Scrub. Den dufter helt fantastisk, fjerner døde
hudceller, renser … peter outzen, manden bag kampa luft- telte campingbladet. Ældre dansk navn:
Sædemåned Maj måned er opkaldt efter Maja, Merkurs moder. A. Ældre dansk navn: Sædemåned Maj
måned er opkaldt efter Maja, Merkurs moder. Den dufter helt fantastisk, fjerner døde hudceller, renser …
Oktober måned er opkaldt efter octo (idet marts i sin tid var årets første måned), latin for otte. Det
grønlandske håb om selvstændighed er bredt funderet; alle partier går ind for at arbejde mod selvstændighed
på den ene eller anden måde. Ældre dansk navn: Sædemåned Maj måned er opkaldt efter Maja, Merkurs
moder. 03. 01. A. A.
Ældre dansk navn majmåned. 3 Station Nord blev anlagt i årene 1952-1954 - - - og løbende udbygget Helt
nøjagtigt - er stationen oprettet den 13. 2018 Månedens vejr. Koldeste siden februar 2010. Find rejser i den
måned, du foretrækker her. Find rejser i den måned, du foretrækker her. maj 1952 som 'midlertidig station'
som en logisk Skildpadder hele vejen ned.

