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Forfatterne fortæller gerne om
Ideer, historier, inspiration
Vi har de sidste tyve år levet af at fortælle historier. Hver eneste dag
leder vi efter ideer, historier, inspiration. Hvordan foregår denne søgen? Hvor starter vi? Hvordan ved vi, hvornår den rigtige ide opstår?
Og når ideen er der … hvordan bliver den så til en bog? Vi fortæller om
kampene, frustrationerne, udfordringerne, men også om glæden ved
at skabe og finde ind til fortællingen. Forstå dens karakterer, karakterernes handlemønstre, deres tanker og følelser.

øje på det og forstå at bruge det. Vi vil fortælle om research som en
afgørende del af vores arbejdsmetode. Og vi vil tale om temaer. Hvad
der optager os. Hvorfor vi skriver om netop det, vi skriver om.
Vi vil også knytte ord til de genrer vi arbejder i. Krimi, spænding, romance, drama. Genren er en medspiller. Men det handler om at bruge
den rigtigt. Alt dette og meget mere vil vi komme ind på. Det bliver
ikke kedeligt. Det er nemlig det helt afgørende: Hvis du vil leve af at
skrive, må du aldrig kede dit publikum.

Virkeligheden er uendelig rig på materiale, det handler blot om at få

Forfatterne er
aktuelle med
Drømmetyderens død
Elleve dybe knivstik. Morderen har
været grundig, da han slog drømmetyderen Evelyn Heiberg ihjel.
Da gidselforhandler Niels Bentzon
hos Københavns Politi sættes på
sagen, kommer det på et dårligt
tidspunkt. Hans kone, Hannah
Lund, har netop fået konstateret
livstruende kræft, og Niels befinder
sig i sit livs krise.
Alligevel fortsætter han. Arbejdet er
hans terapi, hans eneste lys i mør-

ket. På den myrdede drømmetyders computer finder Niels en mail,
sendt til det berømte Jung Institut i
Zürich. Evelyn Heiberg har bedt om
hjælp til at opklare en drøm, som
en af hendes klienter har lidt under
i mange år. Snart står det klart for
Niels, at mordet kun kan opklares,
hvis han tyder drømmen.
Kærlighed for voksne
Christian holder parkeret i skoven,
så Leonora ikke kan se ham. Hun
løber derude på vejen, hans kone
gennem tyve år. Med musik i ørerne, fordybet i sit løb og i sig selv.
Hun ser intet, aner ikke, at han om
lidt i skjul af mørket og regnen vil
indhente hende bagfra, med bilens
lys slukket. Og på brutal vis gøre en

ende på deres ægteskab.
Christian og Leonora har det hele,
et godt ægteskab, et drømmehus
med udsigt over Vejle fjord og en
søn, der netop er blevet erklæret
rask efter lang tids sygdom. Men
til en fest i Christians firma, ser Leonora sin mand sammen med en
yngre kvinde. Leonora indser, at
hun risikerer at blive forladt. Tænk,
at Christian kan. Tænk, at han kan
forlade den kvinde, der har ofret sin
karriere, alt, for at passe sønnen og
sørge for familien. Leonora tager
en beslutning: hun nægter at stå
tilbage som hende, der blev forladt
– uanset hvilke midler, hun skal tage
i brug.

Forfatterpræsentation
A.J. Kazinski er et pseudonym for Anders Rønnow Klarlund og Jacob Weinreich.
A.J. Kazinski har udgivet den internationale bestsellerserie om Niels Bentzon,
som foreløbig består af fire bind: Den sidste gode mand (2010), Søvnen og døden (2012), Den genfødte morder (2015) og Drømmetyderens død (2016). I 2013
udkom den anmelderroste En hellig alliance og i 2014 Forfølgerne. Den sidste
gode mand fik Det Danske Kriminalakademis debutantdiplom 2010 og den prestigefyldte franske pris Prix Relay i 2011 og er i 2017 udgivet som graphic novel.
I 2016 udkom de to forfattere under det mere feminint klingende pseudonym
Anna Ekberg, der debuterede med et brag i form af den anmelderroste Den
hemmelige kvinde. I foråret 2017 kommer så endnu et værk fra Ekbergs hånd,
spændingsromanen Kærlighed for voksne.
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