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Katrine Steen Langstrup Hent PDF Forlaget skriver: Katrine flytter til København for at komme væk fra det
hele: Mor, far, landsbyen, sladderen og voldtægten. Men hun har ikke boet længe i København, før en mand
dukker op i mørket neden for hendes vindue. Det er ham. Det er hun sikker på. Voldtægtsmanden. Mareridtet

er kun lige begyndt.

Steen Langstrup er en af Danmarks mest succesrige gyserforfattere. Han er prisbelønnet, filmatiseret,
radiodramatiseret, samt oversat til svensk, norsk, finsk, spansk og engelsk.

“Gys er ikke bare en litterær genre, det er en
litterær kvalitet. Godt, vi har Steen Langstrup
til at undersøge og demonstrere den kvalitet.”

Lars Bukdahl i Weekendavisen.

“Det er ofte de korte bøger, der giver én noget
at tænke over, og det gør ‘Katrine’”

    
Anika Eibe på EIBEs Bogblog.

“Anbefaler alle med hang til gysere og/eller interesse for psykologi og mellemmenneskelige relationer at læse
“Katrine”. Der er noget at komme efter — og gyse over.”

Dorte Thorsen, Danmarksbloggen.
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