
Ø
Hent bøger PDF

Steen Langstrup

Ø Steen Langstrup Hent PDF Forlaget skriver: "Det er ganske enkelt verdensklasse."
Søren Henrik Jacobsen, Skræk & Rædsel

"Simpelthen fremragende ... Med 'Ø' er Steen Langstrup tilbage i topform."
Jette Holst, Gyseren

— Der findes ikke nogen Kematian Nationalpark.
— Hvad mener du? Jeg blev fundet på øen, de fandt Selinas lig

på øen. Selvfølgelig findes den.
— Så din historie er, at Selina Quist Hansen døde af en forgiftning?

— Det er ikke ’min historie’, det er sådan, det skete.
— Konsulatet har været i kontakt med politiet og andre myndigheder

derhjemme. Vi har trukket forskellige oplysninger på dig. Du har en tolv år gammel betinget voldsdom. Ikke
alle, der siger, de er uskyldige, viser sig at være det.

 — Jeg slog ikke Selina ihjel. Vi skulle giftes. Jeg havde lige friet. Du er nødt til at tro på mig. Ligner jeg en
morder?

"Han kan skrue et gys sammen, så man får noget at tænke over."
Steffen Larsen, Politiken

"Det er alt for længe siden, at jeg sidst har læst noget af Steen Langstrup
... Aldrig har jeg været så overrasket over en slutning."

Mia Krone Jørgensen, Readers Wall

“Langstrup er simpelthen gysets mester, så hvad skal vi danskere
med Stephen King, når vi har Langstrup?”

Jannik Lunn, Bogpusheren

"Eminent forfatter ... Fremragende og sitrende gyser."
Arne Larsen, Litteratursiden
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