
American Sniper – et dræbende hit!
Pressemeddelelse

Til redaktøren, journalisten og anmelderen

Nu løftes sløret for Forlaget Mrs. Robinsons næste bogudgivelse: American Sniper af Chris Kyle, som må være årets julegavehit til manden, der har alt!

Chris Kyle er ikke en hr. hvem-som-helst. Han er en tidligere, berømt og berygtet, amerikansk elitesoldat og chef for specialstyrken Navy SEALs Team 3. 

American Sniper er en selvbiografi af den mest dødbringende snigskytte i det amerikanske militærs historie. Han blev kaldt ”Djævelen” af fjender, han
jagede, og i flere år var der en stor dusør, til den som dræbte ham. Men blandt Navy SEALs kollegaer blev han kaldt ”Legenden”. 

Kyles første tøvende skud med en riffel dræbte en fjendtlig kvinde med en håndgranat i hånden. Kyle fortrød ikke et eneste af skuddene og udtaler: ”Det var
min pligt at skyde fjenden. Det eneste jeg er ked af, er de soldater og venner jeg ikke kunne redde. Jeg er ikke naiv og romantiserer ikke krig. De værste
øjeblikke i mit liv har jeg haft i Navy SEALs, men jeg kan stå overfor Gud med ren samvittighed,” siger han til Texas Monthly. Han ser ikke sig selv som en
”morder”, men som en skytsengel for tropperne på jorden.

American Sniper er en action-præget, gribende og dybt personlig øjenvidneskildring af krigens barske virkelighed, som kun én mand kan fortælle. Chris
Kyle fortæller ærligt om smerten ved krig, om at blive skudt to gange og om at miste to nære venner. Desuden bidrager Kaya, Kyles kone, med
tankevækkende bemærkninger om bl.a. hverdagen som græsenke, hvilket beriger bogen, uden den mister sin maskulinitet. 
American Sniper har det hele og er spækket med sjove, skræmmende, triste og intense øjeblikke.

I Kyles 10 år lange karriere som Navy SEALs har han været på fire store missioner i bl.a. Saddam Hussains Irak. For hans tapperhed, modtog han bl.a. to
Silver Stars og fem Bronze Stars.

American Sniper filmatiseres med filmstjernen Bradley Cooper i hovedrollen og forventes at få premiere i foråret 2013.
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