Pressemeddelelse

Erotisk krimi udfordrer alle sanser
Når Michael Stig Sørensen debuterer som forfatter med sin erotiske krimi
A-Potentiale i starten af oktober, er det med en roman, der tør gå i andre
retninger end mainstream. Sanselighed, nydelse og råddenskab er således
nøgleordene i historien om den danske politikommissær Anders Kastrup,
der udover et traditionelt krimiplot og erotik også kredser om
flygtningeskæbner, menneskehandel, hævn, mad og vin – og det hele
krydret med en god portion kynisk humor.
Alt imens den danske politikommissær Anders Kastrup nyder en
begyndende kærlighedsaffære med den polske skønhed Anita, kommer
han tilfældigt på sporet af et europæisk trafficking-netværk med rødder
helt ind i politiets egne kredse. Det bliver en personlig hævnaktion for ham
at optrevle det, uanset om metoderne er lovlige eller ej. Anders’ hang til fin
mad, god litteratur og ikke mindst kvinder gør, at han ikke altid går ad
traditionelle veje – hverken i sit privatliv eller i sin jagt på forbrydere.
Sådan sætter Michael Stig Sørensen scenen på bagsiden af sin debutroman A-potentiale, hvor den unge pige
Sumayas forældre samtidig bliver dræbt af en bombe i Aleppo i Syrien. Sumaya beslutter at begive sig mod
Danmark for at sikre en bedre fremtid for sig selv og sine to små brødre. Hun begynder den farefulde flugt ud af
Syrien op gennem Europa ad Balkanruten, men rejsen bliver uventet afbrudt.
Naturligvis spindes trådene mellem den danske politikommissær og den syriske pige
sammen i en forskelligartet, men brav kamp mod verdens råddenskab. En kamp, hvor
trådene langsomt strammes …
”Jeg har skrevet en krimi med udgangspunkt i nydelsen, lidenskaben, liderligheden,
og jeg har bestræbt mig på ikke at skrive en krimi, der ligner alle de andre. Især de
erotiske scener er med til at adskille A-potentiale fra mainstream, dels ved at de er
malerisk detaljerede, og at mange af dagligdagens tabuer brydes. Jeg håber, at bogen
vil placere sig i tomrummet mellem de ekstreme feministiske holdninger og den lige
så stereotype mandehørm,” fortæller forfatter Michael Stig Sørensen og tilføjer, at
københavnske læsere vil kunne genkende bagerens brød, den lokale fiskebutik, de
manglende frøer ved Vibenshus Runddel samt stemningen på Østerbro og i Gentofte.
Michael Stig Sørensen er
økonom og arbejder som
A-potentiale udkommer den 5. oktober på Skriveforlaget.
Michael Stig Sørensen giver gerne interview. Kontakt på telefon 41 60 40 38 eller mail
til michael.stig.sorensen@gmail.com.
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management konsulent.
Hans interesse for litteratur
stammer fra et hjem, hvor
aftenlæsningen bestod af
blandt andet Dostojevskijs
Forbrydelse og straf og
Steppeulven af Hermann
Hesse. A-potentiale er
Michaels debutroman, som
vil blive fulgt op af flere bind
med politikommissær Anders
Kastrup og aktuelle
samfundstemaer.
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