Pressemeddelelse
Kirsten Sonne debuterer som ‘voksenforfatter’
med en bornholmerkrimi
Forfatter Kirsten Sonne er en populær børne- og ungdomsforfatter.
Hun er født i Melsted ved Gudhjem og opvokset i Nexø, og Bornholm har altid stået hendes hjerte nært. Nu er hun tilbage i Gud
hjem og udgiver samtidig sin første roman til voksne, bornholmerkrimien Den vilde.
Den vilde introducerer efterforskeren Stina Funk, der ankommer til fødeøen Bornholm
som vikar på politistationen. Kort efter ankomsten findes en mand bestialsk dræbt og
hakket i stykker inde bag hegnet til den vilde bisonflok i Almindingen – midt under
Folkemødet.
Stina Funk skal i opklaringen kæmpe med akut mangel på mandskab, som i stor stil er
blevet omdirigeret til sikkerhedsmæssige opgaver på Nordbornholm, og ikke mindst sin
nye makker Jens Kjøller (af lokale kendt som Tjøller), der er noget af en lokal mundfuld
at arbejde sammen med.
Dertil er der fortidens mange spøgelser, der bliver ved med at fange Stina som fælder
i skoven. Der er ikke mindst et drab, hvor rigtig mange mennesker på øen viser sig at
kunne have et motiv. Og jo dybere Funk og Tjøller gransker det, des mere frygter de, at
det ikke bliver den eneste forbrydelse, der lander på deres bord med relation til skovens
vilde.
Kirsten Sonne er født og opvokset på Bornholm og er netop flyttet tilbage til sin
barndomsby Gudhjem. Hun har i mange år været kendt som en særdeles populær
børne- og ungdomsforfatter, bl.a. med serien om Den hemmelige by (om to børns møde
med de underjordiske). Den vilde er hendes første krimi – og første bind i serien om
makkerparret Funk og Tjøller.
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