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Magnus Mills

Intet nyt fra Orientekspressen Magnus Mills Hent PDF En ung mand har planer om at stikke af til Indien på
sin motorcykel. Han overnatter på en campingplads, der er ved at lukke for sæsonen. Ved at tilfælde bliver
han bedt om at udføre et lille stykke arbejde for den lokale storkapitalist, Tommy Parker, som har flere jern i
ilden. Og før han ser sig om, er han i fuld gang med at passe maskiner, male både, save brænde og hjælpe

Parkers datter med lektierne.

"Magnus Mills skaber sin egen genre ved at gøre det engelske bondeland til et mystisk, mørkt sted, emmende
af sladderparanoia, angst og absurd magtspil." - Nikolaj M. Lassen, Weekendavisen

"Magnus Mills skriver med satire og sarkasme om livet uden for lands lov og ret. Han sværger til ordknap
dialog, som nogle gange er helt Hemingwaysk, hans humor er tør som en tvebak, og hans portrætter er

skånselsløse." - Klaus Rothstein, Berlingske Tidende

"Intet nyt fra Orientekspressen er en skæg mixture af et krasbørstigt portræt af en rustik virkelighed og en
fabel om menneskelig naivitet og det stik modsatte ... Således har Mills igen leveret en velskreven og

vedkommende roman."
- Bo Tao Michaëlis, Politiken
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