Ungdomsbog, krimi
Kongeborgens hemmelighed

Vores 5. bogudgivelse udgives i sommeren 2020 via Saxo Publish og er en
ungdomsbog, krimi. Bogen udgives som e-bog.

Kort om historien
Ungdomskrimi. Københavner-teenagerne Milas og Conrad tager på
sommerferie-camping med Conrads forældre og lillesøster. De to venner
besøger deres nye ven Carl-Christian, som bor langt ude på landet, nær
campingområdet. Carl-Christians forældre har en feriegæst boende, og et
spændende mysterie i forhold til gæsten opstår.

Forfatterne
Martin og Michael Rasmussen, født 1975 i Faxe. Vi er tvillinger og opvokset
på landet nær Faxe, hvor skov og landskab var vores legeplads. Vi har fuldt
hinanden altid og elsker hinandens selskab, samt i fællesskab, at være
sammen med familien. Vi skriver først og fremmest fordi vi altid har været
fascineret af eventyr og børneunderholdning. Vores inspiration kommer tit
og ofte fra ferieoplevelser, samt gode minder fra barndommen, men vi får
også inspiration fra hverdagen generelt. Blandt andet kan vi lide, at være i
naturen, hvor vi får ideer til historierne.
Vi synes, at det i særdeleshed er sjovt, at skrive sammen, fordi der er en
glæde ved, at udvikle fantasien og individuelle ideer med hinandens respons.
Vi føler at det er en kæmpe fordel og at det giver et langt bedre resultat. Vi er

ikke helt sikre på, at vi var begyndt, at skrive bøger hvis ikke vi havde haft
hinanden at dele det med.
Det hele startede med at (Michael) i 2011 fik ideen om, at det kunne være
sjovt, at skrive en børnebog. Vi begyndte, at skrive flere små historier. Stille
og roligt faldt inspirationen primært tilbage på en ferieoplevelse i 2010, og
det blev starten til bøgerne om "Gilpus," som vi har omskrevet flere gange før
udgivelse via Saxo Publish og nogle af bøgerne har fået rigtig gode
anmeldelser. Vi har efterfølgende taget kurser i grundlæggende skriveteknik.
Men vi synes, at det er glæden ved at skrive sammen, som udvikler os bedst.

Se mere på facebook, https://www.facebook.com/martinmichaelboeger/
Kontakt eventuelt Saxo Publish, som er en udgiver-platform.

