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Moonie Iben Melbye Hent PDF I tider med stort fokus på fundamentalisme og radikalisering kan "Moonie" –
et hovedværk i romanform om nyreligiøse bevægelser – stadig læses med stort udbytte. "Moonie" er

udkommet i mange oplag og i flere lande – og solgte 56.000 eksemplarer alene i Tyskland. Her var bogen
desuden nomineret til den store tyske børne- og ungdomsbogskonkurrence.

Michael har sommerjob i USA, og her suges han ind i den nyreligiøse sekt, Moonbevægelsen. Han tror på, at
de sammen kan skabe en bedre verden. Sagen bliver vigtigere end noget andet, og verden inddeles i dem og
os. Man følger, hvordan hans gamle personlighed brydes ned, mens han knokler for bevægelsen og får for lidt

søvn. Der er ikke længere plads til at tænke selv. Hjemme bliver hans forældre og kæreste mere og mere
fortvivlede, og til sidst vælger de at skride til handling ...

Hvad er det, den slags fanatiske bevægelser tilsyneladende tilbyder, som gør at nogen bliver så hooked? Det
er en følelse af at høre til, få en ny familie, gøre en forskel og få en identitet. Man loves betingelsesløs

kærlighed, men opdager ikke, at det kræver blind lydighed. Og angsten for straf er stor ved den mindste tanke
på, at man kan flygte fra sekten/bevægelsen.

"Romanen er elementært spændende som en kriminalroman … Iben Melbye har lavet et grundigt research-
arbejde, som betyder, at romanen også rummer dokumentation for Moon-bevægelsens mere end tvivlsomme

metoder." – Bo Møhl, Politiken

"Bogen er som dokumentarisk oplysning fremragende skrevet … Også kunstnerisk set lykkes romanen." –
Preben Meulengracht, Jyllands Posten

"Moonie er en kraftpræstation. Et brag af en bog, skrevet i mildhed. Derfor virker den dobbelt stærk." –
Steffen Larsen, Det fri Aktuelt

"En dramatisk og barsk beretning, der giver et chokerende indblik i mooniernes kyniske manipulation med
menneskeskæbner." – Bris, BT

Den danske forfatter Iben Melbye (f. 1943) er uddannet bibliotekar fra Norges biblioteksskole og har studeret
kultursociologi ved Københavns Universitet. Melbye fik sin litterære debut i 1975 med børnebogen "Uro i
Lammekøbing", der samtidig er det første bind i serien om Skorpionklubben. Hun startede ud med at skrive
børnebøger, men har siden udgivet både ungdoms- og voksenbøger. I mange år var Iben Melbye aktiv i

bestyrelser i Dansk Forfatterforening, i PEN og i Retspolitisk Forening.

 

I tider med stort fokus på fundamentalisme og radikalisering kan
"Moonie" – et hovedværk i romanform om nyreligiøse bevægelser –
stadig læses med stort udbytte. "Moonie" er udkommet i mange
oplag og i flere lande – og solgte 56.000 eksemplarer alene i
Tyskland. Her var bogen desuden nomineret til den store tyske

børne- og ungdomsbogskonkurrence.



Michael har sommerjob i USA, og her suges han ind i den
nyreligiøse sekt, Moonbevægelsen. Han tror på, at de sammen kan
skabe en bedre verden. Sagen bliver vigtigere end noget andet, og
verden inddeles i dem og os. Man følger, hvordan hans gamle

personlighed brydes ned, mens han knokler for bevægelsen og får for
lidt søvn. Der er ikke længere plads til at tænke selv. Hjemme bliver
hans forældre og kæreste mere og mere fortvivlede, og til sidst

vælger de at skride til handling ...

Hvad er det, den slags fanatiske bevægelser tilsyneladende tilbyder,
som gør at nogen bliver så hooked? Det er en følelse af at høre til, få

en ny familie, gøre en forskel og få en identitet. Man loves
betingelsesløs kærlighed, men opdager ikke, at det kræver blind
lydighed. Og angsten for straf er stor ved den mindste tanke på, at

man kan flygte fra sekten/bevægelsen.

"Romanen er elementært spændende som en kriminalroman … Iben
Melbye har lavet et grundigt research-arbejde, som betyder, at

romanen også rummer dokumentation for Moon-bevægelsens mere
end tvivlsomme metoder." – Bo Møhl, Politiken

"Bogen er som dokumentarisk oplysning fremragende skrevet …
Også kunstnerisk set lykkes romanen." – Preben Meulengracht,

Jyllands Posten

"Moonie er en kraftpræstation. Et brag af en bog, skrevet i mildhed.
Derfor virker den dobbelt stærk." – Steffen Larsen, Det fri Aktuelt

"En dramatisk og barsk beretning, der giver et chokerende indblik i
mooniernes kyniske manipulation med menneskeskæbner." – Bris,

BT

Den danske forfatter Iben Melbye (f. 1943) er uddannet bibliotekar
fra Norges biblioteksskole og har studeret kultursociologi ved

Københavns Universitet. Melbye fik sin litterære debut i 1975 med
børnebogen "Uro i Lammekøbing", der samtidig er det første bind i



serien om Skorpionklubben. Hun startede ud med at skrive
børnebøger, men har siden udgivet både ungdoms- og voksenbøger. I

mange år var Iben Melbye aktiv i bestyrelser i Dansk
Forfatterforening, i PEN og i Retspolitisk Forening.
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