Edward St Aubyn udforsker menneskets natur i ambitiøs, spiddende og
svimlende velskrevet roman
Edward St Aubyn: Dobbeltblind

Den mesterlige britiske romanforfatter Edward St Aubyn, der står bag de anmelderroste
Patrick Melrose-bøger, leverer i sin nye roman en suverænt velskrevet fortælling om
menneskers begær efter viden, penge, sex, kærlighed, magt – og et sted at høre til.
Dobbeltblind er en tour de force af en fortælling, der følger tre venner, der på hver sin vis er
optaget af menneskets forhold til naturen, i et år fuld af dramatiske omvæltninger. Den bevæger
sig mellem London, den franske Riviera, Californien og et genforvildet landskab i Sussex.
Dobbeltblind er romankunst fra en af Englands største forfattere, der i én og samme bevægelse
formår at føre læseren ind i neurologiens, psykologiens og genetikkens verden og at fortælle en
vild historie om kærlighed, frygt og mod.
“Dobbeltblind er både klog og medfølende og stadfæster St Aubyns position som et af de største
lys i britisk litteratur.” - The Spectator
”En sublim karakterdrevet roman.” - Publishers Weekly
”St Aubyns genopfindelse af sig selv som forfatter er en heltebedrift.” - Sunday Times
“Oplevelsen af St Aubyn er umulig at glemme.” - Jonathan Franzen
”En fryd.” - Zadie Smith
Det skrev de danske anmeldere om Patrick Melrose-romanerne:
"Blændende og grusom hudfletning af den britiske overklasse og den menneskelige
forfængelighed (…) det er ganske enkelt helt forrygende godt." - Politiken
– Berlingske
"Det er ædende ondt og eminent velskrevet." – Jyllands-Posten
"En hårdtslående skønhed." – Weekendavisen

Edward St Aubyn er født i London i 1960. Han slog igennem med romanerne om Patrick Melrose,
som bygger på selvbiografisk stof. Melrose-bøgerne optræder på BBC's liste over de bedste
hundrede britiske bøger, der nogensinde er udkommet.
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