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Patrick Sumner får hyre som skibslæge på en hvalfanger med kurs mod polarcirklen. Sumner har et blakket ry

fra Indien, hvor han gjorde tjeneste i den britiske hær.Da skibet er langt oppe i det nådesløse hav nær
Vestgrønland, bliver en skibsdreng fundet myrdet, og Sumner tager affære. Han finder snart ud af, at han er
oppe imod en brutalitet, der er langt værre end den, han oplevede under belejringen af Delhi. Han er oppe

imod Henry Drax: harpunér, morder, monster.

“Fuldkommen overbevisende og fængslende ... NORDHAVET er en opsigtsvækkende præstation.” -
MARTIN AMIS

“Ian McGuires brutale roman om en arktisk hvalfangstekspedition fra det 19. århundrede er en stor hvid haj af
en bog – hurtig, skræmmende, ubarmhjertig og umulig atstoppe.” - NEW YORK TIMES

“En dyster og fantastisk fortælling ... en forbløffende rejse.” - PUBLISHERS WEEKLY

“Der løber indimellem en Conrad/Melvillesk understrøm gennem ‘Nordhavet’, men for det meste er det
Dickens, man mærker ... en fantastisk roman, der indfanger læseren helt fra starten og holder grebet stramt

frem til den bitre ende.” - FINANCIAL TIMES… 

"Nordhavet" [er] en af den slags bøger, der er svær at lægge fra sig -man kan snildt blæse igennem de lidt
over 300 sider på en regnfuld lørdag. Den er nemlig særdeles velskrevet, og historien er fortalt lige ud af

landevejen uden forvirrende krumspring og mærkelige twist i plottet. …  Nordhavet er dog først og fremmest
en spændingsroman, der i særlig grad får vind i sejlene af sin fine beskrivelse af 1800-tallets

hvalfangermiljø." -
Lolland-Falsters Folketidende 

"Alene titlen. Omslaget. Et skib. En hval. Ærefrygt og storhed.  Historiens vingesus … Gå du bare i krig med
denne […] bog. Den er fantastisk spændende og også ind imellem ganske galgenhumoristisk." - Bogsyn.dk 
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