Krimithrilleren Volontøren blev sendt ud med manér
Teaterbåden Liva 2 på Nyhavn var stuvende fuld, da man fredag 14. juni fejrede udgivelsen af krimithrilleren Volontøren. »En kombination af en fagbaseret roman og
en forrygende thriller« udtaler forfatter Klaus Slavensky.
Dåbstale for romanen
Thorkild Høyer, menneskerettighedsadvokat, bød velkommen på
vegne af arrangørerne og Klaus Slavensky holdt dåbstalen for den
nye krimi. »En bog med elektrisk spænding, som vender handlingen om flere gange, så blodet hamrer i vores årer, og efterlader os
med en trumf i hænderne af en kunstnerisk præstation.« Klaus
Slavensky er forfatter, bestyrelsesmedlem af PEN-Danmark og
mangeårig informationschef på Insitut for Menneskerettigheder.
»Jeg er uhyre godt underholdt, fordi det er lykkes Jonatan Tylsgaard Larsen at sidde på den løftede pegefinger og skrive den gode
fortælling som en kombination af en fagbaseret roman og en forrygende thriller om en brutal, undertrykkende virkelighed, der ikke må glemmes. Det er med rette en hyldest
til verdens uforsonlige menneskerettighedsforkæmpere.«
Inspireret af virkelige hændelser
Den klare vinkel mellem romanen og inspiration fra en virkelig mordsag på en
menneskerettighedsadvokat i Honduras, blev understreget af Arne Kristensen,
direktør for ulandsorganisationen VIVA Danmark. Der blev undervejs vist et interview med to tidligere kollegaer til den myrdede menneskerettighedsadvokat.
Bogens tilblivelse
Forfatteren selv beskrev via billeder bogens tilblivelse og den spændende researchrejse til Honduras. Efterfølgende læste den professionelle lydbogsoplæser Thomas
Gulstad, som også har indlæst Volontørens lydbogsversion, et uddrag af romanen,
som fik selv skeptikere af lydbogsmediet til efterfølgende at købe den.
Amanda Lagoni med band gav festen en mellemamerikansk
stemning med velspillet latin jazz.
Alt i alt et vellykket arrangement, der også førte til et interview i
P1 Morgen, som bringes i starten af juli.
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