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Nultid Juli Zeh Hent PDF Forlaget skriver: Egentlig er den unge, selvbevidste og forføreriske
skuespillerinden Jola kommet til vulkanøen Lanzarote sammen med sin ældre kæreste Theo for at forberede
sig på sin næste rolle, men da hun lærer Sven at kende udvikler en harmløs flirt sig til et sprængfarligt og
fatalt trekantsdrama. Sven har vendt Tyskland ryggen, droppet en karriere som jurist til fordel for et simpelt
og tilbagetrukket liv som dykkerinstruktør. Han lever i et på alle måde rutinepræget forhold til Antje. Bland
dig ikke i andres problemer, involver dig ikke personligt, lyder hans motto. Men da Jola og hendes kæreste
hyrer ham som deres private dykkerinstruktør i to uger, bliver han hurtigt langt mere involveret, end hvad

godt er.

Pludselig er han ikke alene vidne til det, der viser sig at være en gordisk knude af psykisk og voldelig
krigsførelse mellem Theo og Jola, men også medskyldig, og alle regler synes at være trådt ud af kraft.

Rundtosset og chanceløs står han midt i et morderisk spil, hvor sandhed og løgne, gerningsmand og offer til
stadighed bytter plads.

Pressen skrev
»Juli Zehs nye roman er en tankevækkende fortælling om gensidig fordømmelse og ansvar for hinanden.«

- Moritz Schramm, Kristeligt Dagblad

»Med Nultid skriver tyske Juli Zeh sig sikkert ind i voldens, mistroens og dykningens psykologi.«****
- Jeppe Krogsgaard Christensen, Berlingske

»Juli Zehs femte roman er en raffineret og rasende uhyggelig psykologisk thriller [.] Siderne sprudler af
sprogligt overskud, og efter endt læsning er mit anmeldereksemplar krøllet af alle de små æselører, jeg har sat

for at markere de særligt spændende steder.«*****
- Sophie Engberg Sonne, Politiken

»Et fantastisk dygtigt og anderledes spundet psykologisk kammerspil.« *****
- Alt for damerne

»Nultid er en medrivende psykothriller .«*****
- Mikael Busch, Jyllands-Posten
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