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Gys i Toscana Birgitte Lorentzen Hent PDF Gys i Toscana er en kort og intens psykologisk gyser, der lægger
sig i fornem forlængelse af Birgitte Lorentzens anmelderroste Cykose-trilogi, såvel som kort-romanen Gys i
Ghettoen. Bogen leverer en spændende og letlæselig historie, der byder på gys, humor, flirt, familiebøvl og
teenagekvaler. Samtidig ligger et langt tungere emne på lur lige under overfladen, og inden sidste side er

vendt, vil Malou blive tvunget til at forholde sig til nogle af livets helt store spørgsmål: Hvem er jeg, hvorfor
er jeg her … og hvor skal jeg forresten hen bagefter?

Malou er med familien på ferie i Toscana. Hun synes, det er dødssygt. Men en aften på en bjergrestaurant,
sker der noget mærkeligt, som giver ferien en helt ny drejning

"Der er et eller andet ved den her restaurant, som bare ikke er, som det skal være. Der er noget skræmmende
over stedet. Og det er ikke kun, fordi restauranten ligger på en bjergtop, hvor det gysende mørke allerede er

ved at indfinde sig. "
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