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Fuglereden er et indfølende og humoristisk  
portræt af en spaltet personlighed  
Elizabeth Richmond er stille og ordentlig. Hun nærer ingen stærke 
følelser, hverken for sit kedelige job eller den aparte tante Morgen, hun 
bor hos. Men pludselig begynder hendes ensformige liv at brydes af 
sære optrin, anonyme trusselsbreve og spildte timer, hun ikke kan gøre 
rede for. 

Ved psykiateren doktor Wrights tvivlsomme mellemkomst begynder det langsomt at stå 
klart, at der er mere end én personlighed på spil i Elizabeths psyke, og snart bliver både 
tante og doktor vidne til den bizarre magtkamp, der udspiller sig mellem den unge kvindes 
stridende personaer.

Fuglereden kaster lys over vores indre dæmoner og den galskab, som kan sitre lige under 
overfladen hos os alle. Hvem er ’den rigtige’ Elizabeth? Hvilken rolle spiller tante Morgen? 
Har dr. Wright rent mel i posen? Hvem tør man tro på?

Fuglereden er et mesterværk fra Shirley Jacksons hånd. Vi ledes og forledes, vi opdager, 
at intet er, som det ser ud, og at gåden ikke nemt lader sig løse. Siri Ranva Hjelm Jacobsen 
skriver i bogens forord:

»Romanen stiller sin læser over for et mysterium, et stykke detektivarbejde. Den 
giver tegn, der skal tydes, lokker med falske ledetråde, er en kode, der skal knækkes. 
Fortællerperspektivet skifter fra karakter til karakter. Som læser må man vælge, hvem man 
vil tro på, men Shirley Jackson giver ingen simple svar. I hendes univers er svaret sjældent 
enten/eller.«
 
Shirley Jackson (1916-1965) var med sin sorte humor, sine sære karakterer og sin 
foruroligende indsigt i menneskesindets skyggesider en af det tyvende århundredes mest 
banebrydende forfatterstemmer. På dansk er også udkommet Vi har altid boet på slottet 
(2018) og Mørket i Hill House (2019).


