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Sandheden kommer drypvis i en ny roman af
Klaus Enghvidt Olsen
Der er flere løgne end sandheder i Olivers liv. I Klaus
Enghvidt Olsens nye roman Sandheden om Oliver, der
udkommer den 16. maj, forvandles hovedpersonen
Olivers liv til en panisk flugt efter ufrivilligt at have
befundet sig på gerningsstedet til et blodigt dobbelt‐
mord. Under flugten optrævles det netværk af løgne,
Oliver har spundet sig ind i, og det går det op for ham, at
sandheden kræver, at han må ofre alt for sin elskede.
I sin nyeste spændingsroman Sandheden om Oliver skaber
Klaus Enghvidt Olsen et troværdigt og intenst drama, hvor
karaktererne har dybde og vid. At befinde sig på forkert
sted på forkert tid bliver Olivers skæbne, og på mindre
end to timer oplever han at blive forfulgt af både politiet
og en gruppe bestialske mordere, der alle vil ham og hans
løgne til livs. Romanen, der både er et spændings‐ og et
kærlighedsdrama, begynder rammende med spørgsmålet:
Hvad er et liv værd?
Den naive forelskelse i kæresten og behovet for anerkendelse giver personlighed til romanens hoved‐
person. Som man kommer længere og længere ind i bogens handling, går det op for både læseren og
politiet, hvem Oliver egentlig er, og hvorfor han har løjet om sig selv, om sin familie – om alt i sit liv!
Sandheden om Oliver er Klaus Enghvidt Olsens femte spændingsroman. Hans seneste roman Myrdede
Sjæle, der udkom i 2018, fik mange roser med på vejen af anmelderne. Blandt andet er Klaus Enghvidt
Olsen kendt for at lave en sikker research og give sine karakterer stor vilje og dybde. Sprogligt vid og
følelsesmæssigt kendskab til både mænd og kvinder gjorde Myrdede Sjæle til en succes, og med Sand‐
heden om Oliver er Klaus Enghvidt Olsen klar til at tilbyde læserne endnu en læseoplevelse ud over det
sædvanlige.
Klaus Enghvidt Olsen har i mere end 30 år arbejdet med ledelse i virksomheder verden over, og arbej‐
der nu som iværksætterkonsulent ved siden af sit forfatterskab.
‐‐‐
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