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Første roman om at være højt begavet er
samtidig en roman om kærlighed
Alle tror, at det er en ubetinget fordel at være begavet. At det
ikke er altid er tilfældet, ved Martin i Ann Carina Schødts nye
roman alt om. Han ville meget hellere være almindelig, for
selvom han udadtil ligner en succes, er følelsen indeni en helt
anden, når han for eksempel tumler med kærligheden.
Ann Carina Schødts roman Fra et hjørne af Martin, der udkommer den 27. september, er den første på dansk, hvor det er
hovedpersonens begavelse, der er temaet. Alligevel kan romanen læses af alle, for den er også en udviklingshistorie og en
kærlighedsroman. Det er dog ingen tilfældighed, at Ann Carina
Schødt har valgt at lade sin hovedperson være højt begavet. Hun arbejder med fænomenet
til daglig gennem sin virksomhed Potentialefabrikken, hvor hun hjælper mennesker til at udnytte deres potentiale fuldt ud. Hun er foredragsholder om blandt andet emnet ”bedre forståelse for udfordringerne ved at være begavet”, og ofte benyttes Ann Carina Schødt i medierne som ekspert på området.
I romanen møder læseren for første gang den begavede Martin, da han som ung på gymnasiet holder lav profil. Han tager kun med til festerne for ikke at blive stemplet som stræber,
mens han i hemmelighed er forelsket i Nina, der er meget ældre end ham. Som voksen har
han alt det, man skal have: Partnerstatus i et travlt arkitektfirma, en stor villa tæt på havet
og byen, en kone og to døtre. Men en lørdag morgen har hans kone forladt ham uden forklaring, og Martin er ladt tilbage med døtrene og sit indre kaos.
Fra et hjørne af Martin er den første af tre romaner om den begavede Martin og hans
familie. Næste bog i serien Omkring Martin forventes at udkomme i foråret 2019.
Ann Carina Schødt giver gerne interviews og kan kontaktes på telefon 23934841 eller e-mail annc@potential-factory.com.
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Ann Carina Schødt (f. 1968) har bl.a. en HD i Organisation & ledelse og arbejdede i mange år som Human Resource Manager. Fra 2012 specialiserede
hun sig i at udvikle potentialet hos de ti procent
bedst begavede, bloggede for Jyllands-Posten (201215) og på egne sites. Hun har tidligere udgivet digtsamlingen Mit timeblå blod (1989) og fagbogen Behovsbestemt HR-ledelse (2010), mens hun indimellem skrev om Martin.
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