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Under nettet Iris Murdoch Hent PDF Jake D. er en charmerende snylter, et forfattertalent uden gennembrud,
en husvild med plads i den ene kvindeseng efter den anden. En dag da Jake igen står på gaden, efter at hans
elskerinde har smidt ham ud, fordi hun skal giftes, ringer han til sin fætter Finn. Det er Jakes plan, at de to
skal finde et sted sammen. Det går dog hverken værre eller bedre end, at fætrene bliver involveret i et hav af
forviklinger, der både fører dem rundt i hele London og på en lille afstikker til Paris. "Under nettet" er Iris

Murdochs roste debutroman. Iris Murdoch (1919-1999) var en irsk forfatter og filosof, der særligt
beskæftigede sig med dualistiske spørgsmål som godhed og ondskab. Iris Murdochs filosofiske ideer smittede

af på hendes skønlitterære forfatterskab, der også tager netop samme spørgsmål om menneskets gode og
dårlige sider, om moral, etik, kærlighed og ondskab op.
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