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Udkanten Lasse Hjorth Madsen Hent PDF Udkanten er en intens provinsgyser om mødet med ondskaben.

Marion flytter fra sit kollektivliv i København til den lille landsby Nørre Næsby på den jyske vestkyst.
Hendes plan er at åbne sin egen butik og sælge økologiske varer. Hun ankommer fuld af selvsikkerhed og
tror, at hun bliver modtaget varmt i det lille samfund. Hun tager dog gruelig fejl og føres langsomt, men

sikkert ind i et edderkoppespind af korruption, kriminalitet og perversion.

Lasse Hjorth Madsen skildrer menneskets mørkeste sider - så man, som læser, bliver konfronteret med de
indre dæmoner, som vi alle prøver at glemme eksisterer. Udkanten er et uafrysteligt bidrag til den danske

litteratur.

Lasse Hjorth Madsen (f.1970) er en ny dansk forfatter med en skarp stemme. Udkanten er Lasse Hjorth
Madsens anden roman efter debutromanen PR.

LEKTØRUDTALELSE:
"Romanen er godt skrevet om sammenstød mellem land- og bykultur. Sammenligning kunne være fx Bent

Vinn Nielsen, Helle Helle, Erling Jepsen, Marianne Jørgensen eller Vilstrups Opland, 2014. Samlet
konklusion: Godt skrevet roman." - Lektør: Marianne Majgaard Jensen

PRESSEN SKREV:
"Forfatteren skriver med stort overskud, som giver én lyst til at læse mere fra hans pen. Undervejs glæder man
sig over et fin varieret sprog. Blidt som et ømt kærtegn i romanens få kærlighedsscener og kvælende barskt i
de afsluttende voldsscener. Mellem disse to yderpunkter er satiren tilbageholdt på denne forbilledlige måde,

der gør, at man kommer til at holde af bogens personer, samtidig med at man morer sig over deres
fortrædeligheder." - Weekendavisen

"Et notorisk skrivetalent." - Ekstra Bladet

"Lasse Hjorth Madsen har et suverænt overblik og orkestrerer sine virkemidler med sans for timing.
Forrygende læsning." - Nordjyske Stiftstidende

Fem stjerner - Jyllands-Posten

Fire stjerner - ALT for damerne
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