Jesper
Holm
Forfatteren
fortæller gerne om
Forskellen mellem at være selvudgiver og at udkomme på et etableret forlag.

Hvad jeg læser og hvorfor.
Hvorfor jeg bruger så meget tid på plottet, inden jeg skriver.

Hvordan får man tid til at skrive en bog på 400 sider, når man har
fuldtidsarbejde?

Om skriveprocessen og forskellige forfatteres ligeledes forskellige
tilgange til at skrive.

Hvordan spiser man en elefant – samarbejdet med min redaktør.
Hvor kommer inspirationen fra?

Forfatteren er
aktuel med

I London vågner drengen Sam op i
helvedes forgård – og i et primitivt
bassin svømmer verdens giftigste
fisk rundt.

Pater Noster
På ualmindelig bestialsk maner
forsvinder en dreng fra en kostskole i England. På grænsen mellem
Syrien og Irak bliver en ung Yizidi-pige brutalt fjernet fra sin familie.

Samtidig, et hemmeligt sted, træffer
syv af de ni nulevende tempelriddere en skæbnesvanger beslutning,
der angår en af deres egne. Den
senest indviede, Noah Smith, stilles
over for et ultimatum, som ingen

mennesker nogensinde burde stilles overfor.
Pater Noster er andet bind i Jesper
Holms serie om den tavse og arrede tempelridder Noah Smith, der
i første bind blev indviet som den
niende nulevende tempelridder
og indtog sin plads i den række af
mænd, der stadig beskytter den
ældgamle ordens hemmeligheder.

Forfatterpræsentation
Jesper Holm er født 1962 og opvokset i Esbjerg. Han har tidligere udgivet børnebøgerne Operation Stinkbombe (1991), Fingeren i æsken (1992) og Den blå konkylie (1992) samt krimien Snogeurt i 1996. Første bind i serien om den nulevende
tempelridder Noah Smith, Corpus Christi, udkom i 2014, mens andet bind, Pater
Noster, kom i foråret 2017. Jesper Holm har med disse konspirationsthrillere skabt
et unikt univers, hvor middelalder og tempelriddere på forunderlig vis smelter
sammen med nutiden i en hæsblæsende jagt for at afdække og beskytte nogle
af verdenshistoriens store hemmeligheder.
Jesper Holm bor i Ribe på Refugiet Den Gamle Avlsgaard, som han ejer med sin
hustru. Han er uddannet grafisk designer og er stifter og partner i et designfirma.
Hans yndlingsfilm er Fellinis klassiker Amarcord, Sophie´s Choice er hans største
læseoplevelse. Og han er stor fan af Monty Python.
KONTAKT: info@jppol.dk
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