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Platsen är Köpenhamn. Susan är fyrtiotre år och världsberömd fysiker, mamma till tvillingar och gift med
Laban. Dessutom har hon en unik egenskap: hon får andra att bli helt uppriktiga. Problemet är att Susan har
missbrukat denna förmåga och därför riskerar ett långt fängelsestraff. Så ser hon en möjlighet som kan göra att
hon går fri - hon behöver bara lirka fram hemlig information om Folketingets Framtidskommission.
Det blir ett beslut som får oanade konsekvenser för Susan och hennes familj. Peter Høeg har med Effekten av
Susan skrivit en andlöst spännande och civilisationskritisk roman.
Här möter vi på nytt hans helt egensinniga blandning av realism och overklighet, tidsförskjutningar och
oväntade personporträtt som lockat läsare runt om i världen. "Effekten av Susan är helt enkelt en totalroman,
ett läsäventyr på nivå med den internationella storsuccén Fröken Smillas känsla för snö ... Visst finns det
referenspunkter. Man kan jämföra med Margaret Atwoods (eller varför inte Nina Björks) samhällskritik, med
Stieg Larssons kombination av moralism och spänning, Dan Browns populärvetenskapliga eskapism. Men
ytterst spelar Høeg i denna fulländade comeback i en egen liga, just i sitt mod att närma sig det allvarligaste,

det mest smärtsamma och kusliga, med en avväpnande lekfullhet." Jens Liljestrand, Expressen
Av Peter Høeg Effekten af Susan, 2014 Översatt av Ninni Holmqvist Norstedts, 2015 ISBN
978-91-1-306658-5, 341 sidor. Susan kan få andra att vara helt uppriktiga. Effekten av Susan Peter Hoeg
Översättare: Ninni Holmqvist Norstedts Ibland blir jag glad, och ingenting annat. Alltså en mjukare
utfrågningsteknik som kan vara till nytta för dem som vill ta reda på hemligheter. Två av kommitténs
ledamöter, Susan Barlow och Herman Koeter, jobbar eller har jobbat åt organisationen Ilsi som stöder
forskning runtom i världen. Fröken Smillas känsla för snö gjorde stort intryck på mig. RECENSION.
Editions for Effekten af Susan: 876383264X (Paperback published in 2014), (Hardcover published in 2015),
(Kindle Edition published in 2017), (Kindle Edit. Envíos gratis a partir de 19€. Dessutom har hon en unik
egenskap: hon får Pris: 62 kr. Susan är fyrtiotre år och världsberömd fysiker, mamma till tvillingar och gift
med Laban. Pocket, 2016. se. Logga in för att reservera. Jag förstår. Generika viagra online pharmacy
school his granddaughter Susan. Effekten av Susan är en andlöst spännande och civilisationskritisk roman,
berättad med Peter Hoeg omisskännliga blandning av realism och overklighet.

