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Intet är kontroversiell och chockerande. Intet ställer fler frågor än den ger svar. Intet är också vacker och
tillgänglig, berättad med en enkelhet som strider mot romanens djup.

Pierre Anthon bestämmer sig för att inget betyder något. Från den stund du föds, börjar du dö. Hans
klasskamrater vill göra allt för att bevisa att livet faktiskt har en mening och bestämmer sig för att bygga en

hög av sådant som betyder något

När Intet först kom ut år 2000 förbjöds den i hemlandet Danmark. Idag är det en internationell bestseller som
har utgivits i över tjugo länder. Romanen har blivit kritikerrosad operaföreställning i England och
filmatisering är på gång. Den har tidigare publicerats på svenska, men kommer nu i nyutgåva!

Innan Janne Teller blev författare på heltid arbetade hon med konflikthantering på uppdrag av EU och FN
runt om i världen. Lilla Piratförlaget har tidigare givit ut Om det var krig i Norden och Allt som är.
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