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Jeg har bestræbt mig på ikke bare at skrive en hæsblæsende, ondskabsfuld krimi, men også at få en anden
kunstnerisk dimension med ind i romanen. At få skabt en hybrid mellem skønlitteraturen og krimien.

Mit mål har været, at jeg udover selve spændingsfeltet i handlingen, også har arbejdet mig ind under huden
på mine karakterer. Fået dem klædt på med de facetter og aftryk som et levet liv giver os mennesker - på godt

og ondt. For, det er netop dér i disse aftryk af livet, at vi som mennesker bliver levende, bliver til
personligheder og reagerer, som vi gør i de forskellige udfordrende livssituationer, vi nogen gange havner i.
Jeg håber, det er lykkes for mig. I hvert fald er der flere af mine førstelæsere, som har udtrykt, at de, som

historien skred frem, begyndte at få sympati og egentlig holde med ”skurken” i min bog. De sad til sidste side
og håbede på, at bare det nu lykkedes for ham at få startet sit nye liv.

Hvorfor? Hvorfor sympati med en forbryder?
Det er kontroversielt. Men svaret er ligetil. Når vi som mennesker får mere indsigt i andre menneskers dna,
begynder vi at se og opfatte dem i et noget andet lys end det, førstehåndsindtrykket giver os udseende af. Jeg

er, som forfatter, per definition født nysgerrig og drives af en trang efter at få afdækket historien bag
mennesket. Alle har vi vores egen historie, som vi bærer rundt på i livet. Jeg vil derfor gerne med helt derind
under huden på mennesket, skurken og morderen bag forbrydelsen / med ind under huden på den såkaldte

heltetype og få afdækket deres inderste tanker, overvejelser og følelser. Ja, med helt derind, hvor de trods den
hårde ydre skal, også besidder en vis form for skrøbelighed, frygt, varme, empati og kærlighed, som lever dør
om dør med deres indre dæmoner, galskab og grådighed i den kompleksitet, som det kan afføde i mennesket.

Jeg vil med helt derind i ensomhedens stilhed, hvor kun tankespindets frygt og samvittigheden holder
dialogen kørende.

Det, der i første omgang kan se så pokkers pænt og succesfyldt ud på overfladen, kan mange gange vise sig at
have nogle dybe, sorte huller i det indre liv. En skjult AGENDA om man vil. Et hemmeligt liv med lasten

fyldt med laster af udenoms forhold, alkoholmisbrug, kriminalitet etc. Det gælder for os som mennesker, i den
politiske verden, i samfundet og i forretningslivet. Jo større og mere glamourøst det ser ud for offentligheden,

des mere fordækt og skrupelløst kan det ofte vise sig at være på de indre linjer.
Det er dette miks af fragmenter og ingredienser fra den virkelige verden, jeg har blended og skrevet ind i min

fiktionsroman AGENDA.
Bogen tager afsæt i en finanskoncern i provinsbyen Silkeborg i forbindelse med en tilsyneladende vellykket
fusion med et internationalt finansimperie. Alt ser på overfladen pænt ud, men under det hele lurer den skjulte

AGENDA. Det hele udvikler sig til en bedragerisag og fusionsskandale, som kommer til at trække
vidtforgrenede tråde ind i finansbranchen og til romanens personkreds med store konsekvenser for de

involverede.
Samtidig handler det om, at når det hele brænder sammen, så får vi mennesker automatisk en stor trang til at
flygte, rejse væk, skifte identitet, begynde på en frisk, langt væk fra problemerne ... - Men uanset hvor langt

vi flygter væk fra os selv, vil vores skygge dog stadig være den samme.
AGENDA er en spændingsroman, som byder på intriger, mord, skjulte agendaer og ikke mindst den

konfliktfyldte kærlighed, der opstår mellem mennesker fra to forskellige verdener.

Vi følger i bogen to hovedpersoner:
Kriminalassistent Thor Thomsen, som (uden det er en kliché) er kørt fast i jobbet pga. politireformen samt en

personlig krise og familieopgør som er under udvikling. Han danner privat par med Ulla, som er lærer.
Finansdirektøren Christian Lund er succesrig og hovedforhandler i den store fusion. Han danner privat par

med Birthe, som er enearving til én af landets største industrikoncerner.

Thriller og spænding, Krimi
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livet, at vi som mennesker bliver levende, bliver til personligheder
og reagerer, som vi gør i de forskellige udfordrende livssituationer,

vi nogen gange havner i.
Jeg håber, det er lykkes for mig. I hvert fald er der flere af mine
førstelæsere, som har udtrykt, at de, som historien skred frem,

begyndte at få sympati og egentlig holde med ”skurken” i min bog.
De sad til sidste side og håbede på, at bare det nu lykkedes for ham

at få startet sit nye liv.
Hvorfor? Hvorfor sympati med en forbryder?

Det er kontroversielt. Men svaret er ligetil. Når vi som mennesker får
mere indsigt i andre menneskers dna, begynder vi at se og opfatte
dem i et noget andet lys end det, førstehåndsindtrykket giver os
udseende af. Jeg er, som forfatter, per definition født nysgerrig og
drives af en trang efter at få afdækket historien bag mennesket. Alle
har vi vores egen historie, som vi bærer rundt på i livet. Jeg vil

derfor gerne med helt derind under huden på mennesket, skurken og
morderen bag forbrydelsen / med ind under huden på den såkaldte
heltetype og få afdækket deres inderste tanker, overvejelser og

følelser. Ja, med helt derind, hvor de trods den hårde ydre skal, også
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kærlighed, som lever dør om dør med deres indre dæmoner, galskab
og grådighed i den kompleksitet, som det kan afføde i mennesket.

Jeg vil med helt derind i ensomhedens stilhed, hvor kun
tankespindets frygt og samvittigheden holder dialogen kørende.

Det, der i første omgang kan se så pokkers pænt og succesfyldt ud på
overfladen, kan mange gange vise sig at have nogle dybe, sorte
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liv med lasten fyldt med laster af udenoms forhold, alkoholmisbrug,
kriminalitet etc. Det gælder for os som mennesker, i den politiske

verden, i samfundet og i forretningslivet. Jo større og mere
glamourøst det ser ud for offentligheden, des mere fordækt og
skrupelløst kan det ofte vise sig at være på de indre linjer.

Det er dette miks af fragmenter og ingredienser fra den virkelige
verden, jeg har blended og skrevet ind i min fiktionsroman

AGENDA.
Bogen tager afsæt i en finanskoncern i provinsbyen Silkeborg i
forbindelse med en tilsyneladende vellykket fusion med et

internationalt finansimperie. Alt ser på overfladen pænt ud, men
under det hele lurer den skjulte AGENDA. Det hele udvikler sig til
en bedragerisag og fusionsskandale, som kommer til at trække
vidtforgrenede tråde ind i finansbranchen og til romanens
personkreds med store konsekvenser for de involverede.

Samtidig handler det om, at når det hele brænder sammen, så får vi
mennesker automatisk en stor trang til at flygte, rejse væk, skifte



identitet, begynde på en frisk, langt væk fra problemerne ... - Men
uanset hvor langt vi flygter væk fra os selv, vil vores skygge dog
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AGENDA er en spændingsroman, som byder på intriger, mord,
skjulte agendaer og ikke mindst den konfliktfyldte kærlighed, der

opstår mellem mennesker fra to forskellige verdener.

Vi følger i bogen to hovedpersoner:
Kriminalassistent Thor Thomsen, som (uden det er en kliché) er kørt

fast i jobbet pga. politireformen samt en personlig krise og
familieopgør som er under udvikling. Han danner privat par med

Ulla, som er lærer.
Finansdirektøren Christian Lund er succesrig og hovedforhandler i
den store fusion. Han danner privat par med Birthe, som er enearving
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