Bernsteins Hemmelighed - Spændingsroman fra debuterende
fynsk forfatter
Forlaget Löwe Publishing præsenterer Morten Thor Hansens debutroman. Bogen handler om almindelige
mennesker, der pludseligt befinder sig i uvante og dødsensfarlige situationer frembragt af andre
menneskers begær og hensynsløshed.
Charlotte får et uventet opkald; hendes far ligger for døden, og hun tager efter 20 års frivilligt eksil tilbage
til palæet på Bornholms klippekyst, hvor han bor alene med sin hushovmester.
Efter farens død begynder arbejdet med at få styr på hans anliggender. Langsomt, men sikkert graver
Charlotte sig dybere ned i fortiden af den hemmelighedsfulde mand, hun kaldte far.
Samtidig bliver der begået mord i lokalområdet, og både Charlotte og hendes venner hvirvles ind i gamle
hemmeligheder, som, nogle gerne ser, forbliver hemmelige. De kæmper en indædt kamp for overlevelse og
afslører sammensværgelser om mord, tyveri og gamle fortabte skatte, som trækker tråde tilbage til
slutningen af 2. verdenskrig.
Hvem kan hun stole på?
Uddrag:
De smækkede døren i efter sig, men den kunne ikke låses.
Fodtrin og ophidsede stemmer sivede ind under døren. Tonny moslede et ovenlysvindue op og løftede sig
ud på taget. Han vred kroppen rundt på tegltaget og rakte hånden ind efter hende. Hun tøvede.
»Det er den eneste vej, hvis du ikke vil ende dit liv i Berlin!«
Hun nikkede og rakte ham hånden; han havde ret. Han trak hende ud, ligesom mændene kom brasende ind
på loftet.
»Den vej her,« sagde Tonny og trak hende over de skrå og glatte teglsten.
De sprintede mod nabobygningen, der lå lavere med fladt tag og en dør. Få meter fra tagkanten hørte de
en høj vred stemme: »Stop!«
De stoppede ikke, et pistolskud rungede, og godt 50 gram bly og kobber susede gennem luften med en fart
af 550 meter i sekundet. Projektilet flænsede en revne i Charlottes cowboyjakke oppe ved skulderen og
fortsatte væk.
Om forfatteren:
Morten Thor Hansen, født 1971 i Kerteminde på Fyn, hvor han også tilbragte sin opvækst og ungdomsår,
indtil han som 19-årig flyttede til Aarhus.
Mortens første uddannelse var som fotosælger, og de efterfølgende 15 år af sit arbejdsliv brugte han som
sælger og leder i elektronikbutikker, før der skulle ske noget nyt. Han droppede butikslivet og fik job på et
hotel, hvor han var ansat i tre år, inden han tog en uddannelse som it-supporter i 2008.
Han har siden arbejdet som it-systemkonsulent.
Morten bor i dag med sin familie nær Nyborg på Fyn.
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