Edward St Aubyns Patrick Melrose-romaner får nyt liv som serie på HBO Nordic

"Blændende og grusom hudfletning af den britiske overklasse og den menneskelige
forfængelighed (…) det er ganske enkelt helt forrygende godt. Så skarpt skrevet, at ordene skærer én helt
ind i hjertet." - Politiken

Sådan lød det i en af de begejstrede anmeldelser af Edward St Aubyns Patrick Melrose-romaner, da
bøgerne udkom på dansk i 2015. Med Patrick Melrose-romanerne åbnede Edward St Aubyn et vindue til en
verden gennemsyret af dekadence, amoral, grådighed, snobberi og ondskab: det britiske aristokrati.

Bøgerne er nu blevet til serien "Patrick Melrose" på HBO Nordic med Benedict Cumberbatch i den
altdominerende hovedrolle. Serien består af fem episoder, og hver episode er baseret på én af de fem
bøger. Serien får premiere d. 14. maj 2018.

Anmeldelser af Patrick Melrose-romanerne:
"Det er forstemmende, misantropisk og sort-nihilistisk, men skrevet med en sarkasme og en
ironi, der appellerer til den type indre latter, man godt ved, man ikke bør slippe løs, men som man alligevel
ikke kan holde tilbage." – Berlingske
"Det er ædende ondt og eminent velskrevet. St. Aubyn behersker ikke bare virtuost det
kodesprog, som den engelske overklasse betjener sig af, men har et sprogligt overskud og en vittig
elegance, så man føler sig hensat til Oscar Wildes berømte kyniske paradokser." – Jyllands-Posten
"En hårdtslående skønhed." – Weekendavisen
"Det er svært ikke at overgive sig til Patrick Melrose-romanerne. Læs, gys og grin over ”Downton Abbey
After Dark”." – Kristeligt Dagblad
"(...) lige dele tragedie og komedie, elegant sprogbehandling og intens selvreflektion. Her skriver en hånd,
der har noget på hjerte. Modigt og stilsikkert på den der helt særlige, under forståede måde, kun
englænderne kan." – Fyens Stiftstidende
"(...) en bog, du ikke kan komme uden om, en bog du aldrig vil glemme, et mesterværk. Storslået, vulgær,
følsom, morsom, ironisk, sørgelig, men frem for alt et must, for alle os der elsker litteratur." –
litteratursiden.dk
– ALT for damerne
”Til dig, der er klar til at dykke ned i årets bedste bogserie" – Magasinet LIV

Edward St Aubyns anmelderroste Patrick Melrose-romaner Glem det - Dårligt nyt - En smule håb - Moders
mælk - Til sidst udkom i to bind i 2015.

Edward St Aubyn (f. 1960) voksede op på St Michael’s Mount, slægtens herregård i Cornwall. Han er
uddannet ved Oxford Universitet og har skrevet syv romaner. Han har to børn og bor i London.

