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CYKOSE Birgitte Lorentzen Hent PDF CYKOSE er en stor success, der har henrykket mange nye læsere.

CYKOSE er Birgitte Lorentzens debut, og Riidr spår forfatteren en stor fremtid med mange glade læsere. Kan
Psyko-Mads med de dragende øjne og den skræmmende fortid se de døde? Og hvad med Lulu? Er hun selv

bindegal... CYKOSE er 1. bind i den anmelderoste danske YA-trilogi om Lulu og den til tider psykisk
ustabile Mads.  Cykose-trilogien har fået stor international bevågenhed.  CYKOSE blev i den franske udgave,
À la Folie, nomineret til den prestigefyldte franske bogpris - LE PRIX DES INCORRUPTIBLES 2015, som
den første danske roman nogensinde. Serien bevæger sig i spændingsfeltet mellem den rene realisme og det
overnaturlige. Er der mere mellem himmel og jord, eller er det hele bare noget, der foregår i forstyrrede og
angstplagede unge hjerner, der i forvejen er optaget af store, eksistentielle tanker? Er der en pige på Lulus
værelse om natten? Kan Psyko-Mads med de dragende øjne og den skræmmende fortid virkelig se de døde,
eller er han bare dybt psykotisk? Og hvad med Lulu – er hun i virkeligheden selv bindegal, eller er der

virkelig en ”klæbe-ånd” efter hende – og hvis ja – hvad vil den så? Da Lulu først har sagt ja til Psyko-Mads
og hans "evner", er der ingen vej tilbage! Målgruppe: Young Adults / New Adults Tjek også:

www.birgittelorentzen.dk og www.bookbooks.dk
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