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Det dybe net Thomas Pynchon Hent PDF Forlaget skriver: Det dybe net er en usædvanlig detektivhistorie.
Den udspiller sig i New York 2001 - i tiden lige inden 9/11. Alligevel er det ikke en roman om terrorangrebet,
men i høj grad om New York - om storbyens mysterier, om tidsånd og stemninger før to fly sendes ind i Twin

Towers og tegner det verdenspolitiske atlas op på ny.   

Maxine - romanens hovedperson - er enlig mor til to og privatdetektiv med speciale i økonomisk svindel og
bedrageri efter Dotcom-boblens kollaps - nu har hun påtaget sig at efterforske nogle underligheder i et it-

sikkerhedsfirmas økonomi.    
Opgaven fører Maxine til et sted, der kaldes the DeepWeb - det dybe net - et mørkets hul i internettets
virtuelle verden, hvor mange slags kryb og monstre opererer. Lyssky computervirksomheder, svindlere,
sikkerhedstjenester, terrorister, diabolske bagmænd og den russiske mafia. Den superaktive Maxine har
rigeligt at se til efter Dotcom-boblens kollaps og i månederne inden det bliver 11. september 2001.   

Thomas Pynchon (f. 1937) har gjort det igen. Hans nye roman er et paranoisk panorama over årtusindskiftets
New York. Pynchon er amerikansk litteraturs store - og gådefulde - skikkelse. Siden sin debut i 1963 har han
aldrig ladet sig hverken fotografere eller interviewe. Han har i mange år været en kandidat til Nobelprisen.
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