Pressemeddelelse fra Skriveforlaget

Tidligere soldat debuterer med spændingsroman
En tidligere deling danske soldater mødes flere år efter deres udsendelse i
Afghanistan til en genforeningsfest i København. Pludselig bliver de beskudt
på restauranten, og soldaterne erfarer, at angrebet er hævn for en aktion i
Afghanistan – en aktion, som dengang blev fejet ind under gulvtæppet, da
den var ulovlig. Soldaterne bliver nødt til at gå uden om loven for at bekæmpe gerningsmanden og bevare deres hemmelighed.
Soldaterne kan ikke fortælle sandheden til politiet, og de beslutter
selv at opspore attentatmanden, inden han slår til igen. Planen indebærer, at de ikke lader sig stoppe af lovgivning, men det hele kompliceres af politiets samtidige efterforskning og af soldaternes interne uenighed om, hvor langt over etiske og juridiske grænser de
vil gå, samt hvad der skal gøres ved gerningsmanden, hvis de finder ham. Sideløbende gør gerningsmanden sig anstrengelser
for at afslutte sin påbegyndte hævn. Heller ikke han lader sig
stoppe af etik og lovgivning.
Debutforfatter Thomas Makropoulos har med Hemmelighedens pris skabt en spændingsroman, der afviger fra det
gængse krimiformat, hvor man følger politiets efterforskning, ved at fokusere på, hvordan ressourcestærke hovedpersoner løser en pludselig opstået krise ved hjælp af deres individuelle civile og militære kompetencer. Her bliver
de nødsaget til at bekæmpe ild mod ild, da deres forfølger
tyer til kompromisløse angrebsmetoder. For begge parter helliger
målet midlet, og heltene er således ikke kun helte, hvilket slører linjerne mellem
rigtigt og forkert.

Thomas Makropoulos er familiefar og arbejder til daglig som IT-konsulent. Han har tidligere været professionel soldat i en årrække, og hans arbejde som sergent har givet ham
et indgående kendskab til mentalitet, processer og normer i forsvaret, på godt og ondt,
hvilket bogen afspejler, ligesom hans erfaring med IT også er et betydeligt element i bogens plot.

Hemmelighedens pris udkommer på Skriveforlaget den 8. marts 2018. Thomas Makropoulos
giver gerne interview og kan kontaktes på telefon 41817376 og e-mail thomas@makronet.dk
Titel:
Forfatter:
Vejledende pris:
ISBN:
Udgivelsesdato:

Hemmelighedens pris
Thomas Makropoulos
299,95
978-87-93678-04-0
8. marts 2018

Denne pressemeddelelse samt forsiden af Hemmelighedens pris
kan hentes i elektronisk form på www.skriveforlaget.dk under Presserum.
Skriveforlaget – Allerødvej 30 – 3450 Allerød – telefon 86 51 19 00
info@skriveforlaget.dk – www.skriveforlaget.dk

