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Morten Remar debuterer som forfatter 
 
Den populære musiker Morten Remar får endnu en udtryksform på 
paletten, når han til september debuterer som forfatter med romanen 
AMOK. Over de næste tre år følger en thrillertrilogi, som han arbejder på 
netop nu, og med skriverierne udvider han sin kunstneriske karriere, der  
– sideløbende med bogudgivelserne – er booket med både soloalbum og 
koncertturné med den gendannede gruppe Back to Back. 
 
Snart kan musiker og sangskriver Morten Remar også kalde sig forfatter, og 
hermed træder han i sin fars fodspor som spændingsforfatter. Morten 
Remars debutroman AMOK foregår i det københavnske restaurationsmiljø, 
hvor vi møder den karismatiske mesterkok Adam Brandt, som bader i 
anerkendelse og respekt for sin sublime kogekunst – og står over for at 
modtage sin tredje Michelin-stjerne. Men Adam er en mand med 
hemmeligheder. Hemmeligheder, der for alt i verden ikke må se dagens lys. 
  ”Jeg drages nok af det dunkle og uperfekte i mennesker, noget der ofte 
kommer til udtryk i mine sange, og nu også i mine romanfigurer. Af en eller 
anden grund fascinerer og tiltrækker det mig – og har altid gjort det," siger 
Morten Remar.  
 
Det dystre går hånd i hånd med humoren 
Morten Remar indleder forfatterkarrieren med en intens, men også 
underholdende fortælling. 
  ”AMOK handler først og fremmest om balancen – og ikke mindst 
ubalancen – mellem bragende succes, familieliv, venskab og kærlighed. Om 
storhed, magt og hævn. Det har været en fantastisk proces at skrive denne 
her bog, og på en eller anden måde måske også været det, som altid har 
ligget i kortene. Og så krydrer jeg min rå og direkte skrivestil med en masse 
pudsige episoder, som jeg håber, vil få læserne til at trække på 
smilebåndet,” fortæller Morten Remar, der slog den dystre tone an allerede 
i 1989, da han – som den ene halvdel af Back to Back – brød igennem med 
kæmpehittet Jonathan. 
  Efter et par pauser over årene er gruppen atter samlet, og Morten Remar må nu forsøge at kombinere sit 
forfatterskab med både soloalbum og koncertturné rundt i landet sammen med sin gamle spillemakker.  
  ”Dette efterår vil være dedikeret min bog, så der kommer lige lidt ro på musikken indtil jul. Men sådan må det være. 
Det her er noget, jeg længe har villet – og det måtte bare prøves," siger han.  
 
 
AMOK udkommer på forlaget EgoLibris den 22. september. Morten Remar giver gerne interview og kan kontaktes på 
telefon 24 63 20 19 eller via e-mail mortenremar@me.com. Bogen må tidligst omtales i ugen op til udgivelsen. 
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