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Blå hav Susanne Staun Hent PDF I sygelig jalousi terroriserer Janna Monsors mand hende i årevis. Da hun
opdager, at han også terroriserer deres to piger, beslutter hun sig for at myrde ham. Efter mordet og den

efterfølgende frikendelse kan det kun gå fremad. Tror hun. JYLLANDS-POSTEN: "Psykologisk thriller af høj
karat." INFORMATION:" River læseren med på en trykbølge af rendyrket spænding og ubesmittet læselyst."

FYENS STIFTSTIDENDE: "Med en udpræget sans for at kombinere den psykologiske uhygge med
gruopvækkende detaljer, har Staun skabt et psykologisk gys, der kryber langt ned af ryggen på læseren." ALT

for damerne: **** "Toptunet og medrivende." Ekstra Bladet: ***** "Det er uhyggeligt og frysende godt
fortalt." BT: ***** "Holder spændingen og dramatikken oppe til det sidste." Weekendavisen: "Jeg ved
virkelig ikke, om det er kunst, men det er fra den helt rigtige, drabelige, ufimsede side forbandet tæt på."
Bogmarkedet: "Susanne Staun har endnu engang demonstreret, at hun er en af vores allerbedste. Hun kan

servere et gys, som det skal serveres." Indstillet til Radioens Romanpris, 2004
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