Pressemeddelelse fra Skriveforlaget

Første del af ny romantrilogi
om svær kærlighed trods rigdom og succes
Forfatter Per bang Hansen har skrevet en kærlighedshistorie.
Milliardærens drøm er titlen, og romanen er første del i en trilogi om,
hvordan kærlighed kan være en kæmpe udfordring, også selv om man
er en ung milliardær med mod, kontrol og overskud – i hvert fald når
det gælder forretningslivet. Til gengæld forsvinder Per Bang Hansens
hovedpersons ukuelige sikkerhed, når Sofie er i hans nærhed. Her
tager følelserne magten og fylder ham med kærlighedens sødme og
vanvid, lige indtil Sofie en dag siger stop og sender ham på flugt til sit
hus på Kreta, hvor han fortvivlet prøver at finde ud af, hvad der skete.
Det er en tanke om, hvordan det vil påvirke ens liv, hvis man havde
uendeligt med penge, der ligger til grund for nyslået forfatter Per Bang
Hansens debutroman Milliardærens Drøm.
”Ideen til romanen startede med en samtale med min kone. Vi drømte os væk og talte om, hvad vi
ville gøre, hvis vi vandt en masse penge. Og jeg indså, at i den lå kimen til en særdeles interessant kærlighedshistorie,” husker Per Bang Hansen, der ikke kunne nøjes med at skrive én roman, men i stedet
en trilogi om den stenrige hovedperson og hans jagt på det, der ikke kan købes for penge.
I Milliardærens drøm kommer hovedpersonen med hjælp fra sin sekretær i kontakt med den succesfulde håndboldspiller Sofie, som han mod forventning forelsker sig i. Og der er mange ligheder i deres
liv. Begge er de præget af de ofre, de har bragt i ungdommen for at nå deres mål, og begge længes de
efter den varige kærlighed. Men på trods af at alle muligheder synes at ligge for deres fødder, bliver de
ramt af virkeligheden. Evnen og erfaringen med at sætte ord på følelser og tanker er sparsom hos dem
begge, og den spirende kærlighed bliver udfordret blandt andet af mediernes interesse for dem.
Kreta som omdrejningspunkt
En stor del af Milliardærens drøm foregår på Kreta, hvor forfatteren og hans familie har holdt ferie
gennem mange år. Nogle af lokationerne i bogen er inspireret af steder, hvor Per Bang Hansen selv har
oplevet lykkelige stunder.
”Vi er kommet på Kreta gennem mange år, og jeg føler en stor kærlighed til øen og de minder, jeg har
derfra. Derfor var det helt naturligt for mig at vælge Kreta som et af de centrale steder i mine romaner,” fortæller Per Bang Hansen, der selv har gjort karriere inden for IT.
Milliardærens drøm, der er første bind i trilogien, udkommer 31. oktober på Skriveforlaget. De to efterfølgende bind Milliardæren og Sofie og Milliardærens mareridt skal efter planen begge udkomme i
2020. Per Bang Hansen giver gerne interview og kan kontaktes gennem Skriveforlaget.
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