
"Forførende litterær thriller" – New York Daily 

Christopher Bollen: Orient 

 

”Den store Gatsby møder Donna Tartt. Spændende, smukt skrevet og vidunderligt atmosfærefyldt. Noget 

så sjældent som en pageturner, man har lyst til at dvæle ved.” – Philipp Meyer 

 

Hver sommer vokser den lille pittoreske Long Island-by Orient til dobbelt størrelse, når Manhattans 

bohemer søger bort fra stenbroen og ud til havet. Men da sommeren går på hæld, og byens indbyggere 

forbereder sig på vinteren, ankommer den unge enspænder Mills Chevern til byen.  

Snart finder en række foruroligende hændelser sted. En lokal opsynsmand omkommer i havet, en ældre 

kvinde dør under mystiske omstændigheder, og et monstrøst dyr skyller op på stranden ikke langt fra 

statens forskningslaboratorium. Inden længe er Orient gennemsyret af paranoia, og som den fremmede, 

Mills Chevern er, bliver han hurtigt den naturlige syndebuk.  

Men heldigvis får Mills en lokal allieret i Beth, og sammen sætter de sig for at opklare mysterierne, før byen 

bliver ædt op af angst og mistro. Stærke kræfter er imidlertid på spil i det lille samfund, og de vil for enhver 

pris forhindre, at sandheden kommer for en dag. 

 

Udenlandske anmeldercitater 

"En virkelig gennemført litterær mordgåde, som vækker mindelser om Twin Peaks." – Nelson DeMille 

”En altopslugende roman om lillebyen … atmosfæren suger læseren ind.” – New York Times 

”Lige så intelligent som den er forførende.” – People 

“Man mistænker hver eneste af byens indbyggere, som alle er overbevisende skildret, og som alle har 

motiv for at begå mord …“ – Financial Times 

“Et hypnotiserende net af karakterer og mystiske hændelser er vævet sammen til en roman, der er lige så 

spændende som den er intellektuelt skarp.” – BookPage 

 

Christopher Bollen bor i New York City. Han skriver om kunst, litteratur og kultur og er ansat ved magasinet 

Interview.   
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