Kære læser
Den bog, du har i hånden, er min debutroman. En krimi skrevet i
ren kærlighed til genren. Jeg elsker krimier og har altid gjort det.
Helt siden jeg var lille og med skælvende hænder åbnede den
første julegave under træet, vel vidende at der gemte sig en ny bog
om Hardy-drengene under julepapiret. Resten af pakkerne kunne
for min skyld egentlig bare blive liggende. Det var den bog, jeg
havde glædet mig til i månedsvis. En ny historie. Et nyt mysterium
for Frank og Joe Hardy og for deres ven Chet.
I sommer mødte jeg min gamle norsklærer fra folkeskolen. Hun
havde lige læst Maestro. Det øjeblik … den samtale var måske det
stolteste øjeblik i mit liv. Ovenikøbet større end da jeg sad med
den første bog i hænderne, og da jeg fik den første opringning om,
at bogen var solgt til udlandet. Det blev efterhånden til 15 opringninger, og jeg er utrolig glad for,
at så mange får muligheden for at læse min bog.
Maestro er første bog i en trilogi om politiefterforsker Lotte Skeisvoll og journalist Viljar Ravn
Gudmundsson. Tre historier som udspiller sig i løbet af et år i Haugesund, en lille by i Vestlandet i
Norge. Jeg er i gang med anden bog, Hjerteknuser i disse dage, og foråret 2017 skal tredje og
(formodentlig) sidste bog i serien skrives. Den har arbejdstitlen Død mands tango.
Jeg har i flere år haft Norges største blog om krimier, og jeg har næsten 200 anmeldelser på
samvittigheden. Jeg finder inspiration i alle krimier, jeg læser, og i krimiserier, jeg ser på tv. Du vil
sandsynligvis finde et touch af både Jo Nesbø, Jussi Adler-Olsen og Stieg Larsson i Maestro, men
også af første sæson af tv-serien Broen.
Det vigtigste for mig er og bliver læserne. Hver eneste nye læser er en sejr. Derfor fejrer jeg, at
Maestro har fundet vej til dig. Jeg håber, du får en morsom rejse til min, Viljars og Lottes verden.
En rejse som sætter spor. Vær forberedt på høj fart, skarpe sving, svimlende fald og pludselige
vendinger. Maestro er og skal være en fornøjelsestur.
Hyg dig med Maestro!
Haugesund, Norge, den 1. december 2016
Geir Tangen
PS. Besøg gerne min engelsksprogede forfatterside www.geirtangen.com, hvis du vil vide mere om
mig og bogserien.

