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Det ingen ved Bo Nygaard Larsen Hent PDF Forlaget skriver: Omkranset af havet på tre sider ligger den lille
fiskerby på Sjællands Odde i isolation fra omverdenen og i en hengemt, klaustrofobisk døs af egne

hemmeligheder.

Netop løsladt for en drabsdom slår Frank alias Frederik sig ned i byen. Han er kommet for at blive forsonet
med den handling, han foretog tolv år tidligere. Drevet af skyld og kæmpende for at bevare sin indre balance
opsøger han enken Ajo og hendes søn Tobias. Hans mystiske adfærd skaber stærk modvilje i byen, hvor han

må acceptere både ydre fjender og indre dæmoner.

Det ingen ved tegner i en fortættet atmos-fære et portræt af et yderdanmark med arrede skæbner og fortidige
spøgelser.

Det ingen ved er en minimalistisk roman, der handler om, hvor langt et menneske kan gå for at blive forsonet
med sin skyld.
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