Pressemeddelelse fra forlaget EgoLibris

Krimithriller om vejsidebombe er uhyggeligt virkelighedsnær
Morten Remar er den 1. april aktuel med romanen DETONATOR – en
politisk krimithriller om, hvordan løgne og forræderi rammes af hadets
skånselsløse hævn, og hvor valget mellem rigtigt og forkert sættes på den
ultimative prøve.
Morten Remar, der sidste år debuterede med krimien AMOK, er nu ude med
DETONATOR om kriminalkommissær Martin Rømer. Bogens plot udfordrer
vores stillingtagen til terrorspørgsmålet og får os til at gyse ved tanken om,
at et angreb en dag kan ramme Danmark.
I DETONATOR vender kriminalkommissær Martin Rømer tilbage til
Drabsafdelingen på Politigården efter et halvt års sygeorlov grundet sin
hustrus alt for tidlige død. Kort tid efter springer en vejsidebombe på
Helsingørmotorvejen og slår landets forsvarsminister ihjel. Attentatet ryster
nationen, og landets statsminister erklærer krig mod terroristerne.
Martin Rømer, der stadig er i sorg, kastes sammen med sin kollega, Mille
Hansson og resten af teamet, ud i en hektisk jagt på de skyldige, i en sag, der snart udvikler sig højdramatisk
med flere bomber og drab. Hvem står bag? Er det terror eller en enlig galnings værk?
Efterforskningen bliver ikke gjort lettere af PET's manglende samarbejdsvilje, hans kvindelige chef, der er en
tand for omsorgsfuld, hans fraværende, men sexglade mor, Inger, og hverdagslivet som alenefar til 3-årige
tvillingepiger, Tilde og Vilma.
DETONATOR er første selvstændige bind i serien om kriminalkommissær Martin Rømer.
Morten Remar (f. 1960) er, udover sit forfattervirke, aktiv musiker og videnskabsjournalist på Danmarks
Radios P1. Morten er gift og bosiddende i Espergærde med Katrine og deres tre børn.

DETONATOR udkommer på forlaget EgoLibris den 1. april. Morten Remar giver gerne interviews 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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Denne pressemeddelelse samt forsiden af DETONATOR og pressefoto af Morten Remar
kan hentes i elektronisk form på www.forlagetegolibris.dk under Presserum.
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