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Ingen er alene Mattis Øybø Hent PDF Forlaget skriver: »En litterær bedrift ...Mattis Øybø er havnet i samme
litterære liga som Paul Auster, Don DeLillo og Ian McEwan«

- Adresseavisen

Mattis Øybø, f. 1971, debuterede med romanen Alle ting skinner i 2003. Har siden udgivet to romaner: Ingen
er alene i 2007 og Karin og Kareem i 2009.

Det begyndte en dag som alle andre. Om morgenen søndag den 24. august 2003 samler omkring et hundrede
mennesker sig på græsset i Frognerparken i Oslo. De er alle iført hvidt tøj og er medlemmer af

Menneskesønnen, en religiøs sekt ledet af den karismatiske Olav Borman. De er kommet for at opleve
verdens undergang. For 24. august 2003 er dagen hvor verden skal gå under. Det har Olav Borman spået.

Iblandt dem er Nicholas, søn af den store filminstruktør Josef Berg.

Et halvt år senere sidder Nicholas Berg på psykolog Harald Stanges kontor og forsøger at gøre rede for hvad
der skete. Hvad var det som fik ham til at tro på at verden skulle gå under? Og hvilken rolle har hans berømte
far spillet i hans liv? Harald forsøger at komme nærmere ind på Nicholas og bliver dermed kastet ud i jagten
på Josef Bergs sidste film. Den der får mennesker til at tage deres eget liv, til at forlade venner og familie, til

at se Gud. Den der får verden til at gå under.

Ingen er alene er en roman om ensomhed og utopier og troen på det perfekte liv.

Uddrag af anmeldelser:

»Storslået projekt ... Du læser ikke mange bøger som den her i år ... en kompleks og intellektuelt ambitiøs
bog om kunst, religion og historie ... en både speciel, indsigtsfuld og besnærende læseoplevelse.«

- Dagbladet

»Realistisk og magisk opfølger til en fantastisk debut ... en litterær bedrift ... forfatterens sans for detaljer; tøj
og ansigtsudtryk, bevægelser og sindstilstande er så præcise og eminente i al sin omhyggelige observation og
sproglige skarpsindighed at romanen kan kaldes et mesterstykke ... Mattis Øybø er havnet i samme litterære

liga som Paul Auster, Don DeLillo og Ian McEwan.«
- Adresseavisen

»Stort tænkt projekt som engagerer og imponerer ... storslået ... skrevet med sikker sans for dramaturgi og
fremdrift … Ingen er alene er et vovestykke af en roman.«

- Aftenposten

»Ambitiøst og talentfuldt, en roman som peger mod en betydelig forfatter …
hans anden bog som højst sandsynlig lægger grundstenen til et væsentligt forfatterskab ...«

- Dag og tid
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