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Plantagen 2 Steen Langstrup Hent PDF Den ældgamle forbandelse har krævet sine ofre. De lokale har hyret et
østtysk sjak til at bygge et hegn omkring plantagen, så hemmeligheden igen kan hvile i fred. Katja er ikke
lokal. Hendes mand, zoologen Anders Kromann, forsvandt sporløst for 11 dage siden i Den Lukkede Skov.

Politiet står uden spor, så nu tager hun selv til Gillsby for at lede efter ham.

\s

Anden roman i trilogien PLANTAGEN. En intens gyserroman om skyld, grusomme hemmeligheder og
krybende død.

\s

Steen Langstrups bøger er oversat til flere sprog, han er filmatiseret og radiodramatiseret.

\s

'Plantagen 2 - Intet er, som du tror' udkom første gang på papir i 2010.

\s

\s ‘Steen Langstrups trilogi ‘Plantagen’ er godt, gedigent, gammeldags gys! Så er det sagt. Tror man, at gys -
det er ikke noget jeg læser - så glem det ... Det mesterlige er Langstrups indre gys, som er af en særligt

skrækindgydende art.’
\s Berlingske.

\s

"... tvinger dig til at gyse gedigent, igen og igen og igen, til du åndeløst er fuldstændig ud-gyst!"
\s Weekendavisen.

\s

‘Steen Langstrup er tilbage i storform med denne skræmmende og velskrevne roman om en lurende ondskab,
der langsomt men sikkert indhenter dig, hvis du bevæger dig ind i den lukkede skov. Det kan ikke være let at
gøre en dansk skov så uhyggelig, men Langstrup formår at få de små hår til at rejse sig, når Anders Kromann

bevæger sig længere og længere ind i mørket.’
\s Gyseren.

\s

‘PLANTAGEN er et af de mest ambitiøse danske horror-projekter nogensinde og det er imponerende hvor
elegant Langstrup går til opgaven. Han skriver i et let og flydende sprog, der gør, at man raser igennem de tre
bøger ... PLANTAGEN er et storslået projekt, der underholder på et niveau, jeg sjældent har oplevet i dansk

horror-litteratur.’
\s Skræk og rædsel.

\s
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