Ny spændingsroman fra Morten Thor
Hansen
Löwe Publishing præsenterer "Hadets Onde Cirkel", en selvstændig fortsættelse til
Mortens debutroman fra 2015. Udkommer fredag d. 25. oktober 2019
Et halvt år efter, at Charlotte Holm-Nielsen forsvandt sporløst over Atlanterhavet med
et transatlantisk rutefly, modtager hendes mand, Tonny Nielsen, pludselig nye oplysninger om
hendes forsvinding. Fra pålidelige røster lyder det, at det ikke var en ulykke, men en bevidst
kapring, der lå til grund for de ulykkelige omstændigheder.
Med de nye oplysninger i hånden genoptager Tonny med vennerne Morten og Torsten
en ellers afsluttet efterforskning af flyets forsvinding. Med livet som indsats gnaver de
sig ind til benet af en fransk organisation, der med dødbringende midler vil forhindre
sandheden om Charlotte og hendes medrejsendes lod i at se dagens lys. Men det gør
bare Tonny mere opsat på at hævne sin kone, der ventede parrets første barn.

Uddrag:

Morten stod stiv og bleg som et spøgelse foran vinduet. Tonny tog to hurtige skridt hen mod ham,
satte begge håndflader på brystkassen og skubbede af alle kræfter. Mortens ryg ramte vinduet.
Sprosserne mellem ruderne knækkede, og glasset sprang. Mortens lange krop forsvandt i en sky af
glas og træ baglæns ud gennem vinduet. Så sprang han over til Torsten og svingede en arm bag
om ryggen på ham. Det kronragede muskelbundt opfattede hurtigt, hvad han ville, og kvitterede
med sin højre arm om Tonny. De hævede begge deres frie arme for beskyttelse. De brød gennem
sprossevinduerne i samme nu, som granaten sprang.

Om forfatteren:
Morten Thor Hansen (f. 1971) er oprindelig fra Kerteminde, men har de sidste par og tyve år boet i
Ullerslev ved Nyborg. Der bor han sammen med sin kone og deres tre børn. Før sin første
romanudgivelse ”Bernsteins Hemmelighed” i 2015 havde han skrevet nogle filmmanuskripter. Det
var hobbyprojekter for at prøve kræfter med skrivning. Det gav blod på tanden til at give sig i kast
med bogformatet. Efter ”Bernsteins Hemmelighed” udgav han i 2017 sin roste scifi/spændingsroman ”Colombia”, hvorom Fyens Stiftstidende skrev: Romanen er uhyre fornemt

velskrevet - og gav den fem stjerner med på vejen.

Mød Morten alle tre dage på Bogforum (15.(15.-17. nov.) ved NewPub i Centerhallen.
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