
"En af de bedste bøger, jeg nogensinde har læst om at være forfatter. 

Spændingsniveauet får taget til at løfte sig." - Stephen King 

 

Jean Hanff Korelitz: Et godt plot 

Psykologisk spændingsroman 

Den amerikanske bestsellerforfatter Jean Hanff Korelitz, der bl.a. har skrevet Det burde du have 

vidst, som dannede forlæg for Susanne Biers stjernespækkede tv-serie The Undoing (2020), er 

nu aktuel med Et godt plot, som blev kåret til en af årets bedste af New York Times. 

 

Jake Finch Bonner var engang en lovende, ung forfatter. Nu har han ikke udgivet noget i årevis, 

underviser i kreativ skrivning og kæmper for at bevare den selvrespekt, der er tilbage. Da hans 

mest arrogante elev, Evan Parker, annoncerer, at han slet ikke har brug for Jakes hjælp, fordi han 

har fået verdens mest geniale idé til en bog, slår Jake det først hen som praleri... Men så hører han 

plottet. Bogen står til at blive en kæmpe succes. Den udkommer bare aldrig. 

 

Da Jake opdager, at Evan Parker er død uden at have skrevet bogen, ser han kun én ting at gøre: 

Han stjæler Parkers plot og skriver bogen selv. I løbet af et par år bliver han både rig, berømt og 

læst over hele verden. Men en dag modtager han en mail fra en anonym afsender med teksten: 

"Du er en tyv".  

 

"Årets bedste thriller." - The Washington Post 

 

"Et godt plot er Korelitz’ modigste og vigtigste bog til dato … Ikke alene får hun det til at se let ud, 

hun holder også spændingen helt til det sidste." - The New York Times 

 

"Et udspekuleret mareridt af en thriller om at have lange fingre i litteraturens verden... Plottet i Et 

godt plot er så genialt, at bogen burde være tvungen læsning på alle skrivekurser." - The 

Washington Post 

 

"Et godt plot er frygteligt sjov og skræmmende uhyggelig... Bogen fortjener al den 

anerkendelse, den kan høste." - The Wall Street Journal 

 

"Se at få fingrene i denne djævelsk uimodståelige roman om afsporede ambitioner." - Oprah Daily 

 

"Kløgtig, overraskende og udspekuleret urovækkende." - Sunday Times 

 

"Korelitz fortjener i den grad anerkendelse for sit perfekte plot." - Publishers Weekly 

 



Jean Hanff Korelitz (f. 1961) er en amerikansk bestsellerforfatter. Foruden seks romaner har hun 

skrevet artikler og essays for kendte medier som Vogue og New York Times. Hun er opvokset i 

New York City, hvor hun i dag bor sammen med sin mand og deres to børn. 
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