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UDBRYDERENS PLAN Henrik Frederiksen Hent PDF Udbryderens plan er en provokerende, udflippet og
selvhøjtidelig roman - uimodståelig og underholdende i al sin opblæsthed. Romanen handler om et rigt,

terapeutisk samfund, hvor mennesker søger meningen i sig selv, fremfor hos andre, og derfor bliver prisgivet
den totale meningsløshed.

Det er Nietzsche som selvhjælpsbog.«
- Anna Libak, Weekendavisen

"En meget tankevækkende og underholdende roman. Som læser kan man ikke lade være med at stille sig selv
det helt store spørgsmål: Lever jeg det liv, som jeg har lyst til? Dertil får man som kvinde indsigt i en mands

frustrationer og tanker. Udbryderens plan er et startskud til at ændre sit liv! «
- Lizl Rand. Livsstilsredaktør, B.T.

"Nogle gange er vi ikke enige med virkeligheden. Men hvem siger, den har ret? Udbryderens Plan er for os,
der er i tvivl om, hvad vi vil med livet. Men hvem er ikke det? Sted, handling, begivenheder og personer kan

skifte. Men tvivlen har vi til fælles. Godt beskrevet. Sætter hjernen i det tænksomme gear.«
-Rene Simmel, Ekstra Bladet.
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