Pressemeddelelse

Frihedskæmper fra 2. Verdenskrig udgiver sin
første krimi
At det aldrig er for sent at prøve noget nyt her i livet, er 91-årige
Helge Milo et levende bevis for. Tidligere i år debuterede han
som forfatter med erindringsbogen, Nogen måtte gøre noget, der
blandt andet beskrev hans tid som medlem af Danmarks første
organiserede modstandsgruppe under 2. Verdenskrig,
Churchillklubben, som han var med til at stifte som 15-årig. Og nu
er den ældre frihedskæmper så klar til endnu en bogudgivelse,
når hans krimi Mareridtet udkommer den 29. november.
Det er lidt af en bedrift at udgive to bøger på ét år, men det er ikke
mindre, end hvad 91-årige Helge Milo præsterer, når han i
slutningen af november er klar med sin første skønlitterære bog,
krimien Mareridtet. Helge Milo er kendt for at være den sidst
overlevende fra den legendariske modstandsgruppe
Churchillklubben, og hans oplevelser fra dengang skrev han om i
erindringsbogen, Nogen måtte gøre noget, som udkom tidligere i
år. At være krimiforfatter er en drøm, Helge Milo har haft i mange år, og den aktuelle Mareridtet har været et
manuskript, han har arbejdet på i en del år, før det nu endelig er klar til at møde sine læsere.
Mareridtet begynder, da familien Jantzen får bortført deres otteårige datter, og kravet fra kidnapperne lyder:
”Betal tre millioner kroner for at få hende tilbage, eller vi slår hende ihjel!” Familien mangler ikke penge, men
tre millioner er en stor selv for dem. De vil dog naturligvis betale, hvad det kræver for at få deres datter igen,
selvom politiet ikke er sikre på, det er den bedste løsning. De råder familien at se tiden an, og det lykkedes at
etablere en telefonforbindelse til datterens skjulested, så hendes skrækslagne forældre kan trøste hende og
sikre sig, hun er i live. Efter et par dage afbryder kidnapperne imidlertid forbindelsen, og det næste livstegn er
et brev med en afskåret barnefinger og et ultimativt krav om at betale inden 24 timer. Som bevis for, at
datteren stadig er i live, modtager familien også en video, hvor hun med et stort smil kommer løbende mod en
underkrop, som hun henrykt omfavner …
Mareridtet udkommer den 29. november på Skriveforlaget,
og bliver den positivt mødt, har Helge Milo endnu en krimi, der venter på udgivelse.
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