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INSANIA Birgitte Lorentzen Hent PDF POVEGLIA i den venezianske lagune er den mest hjemsøgte ø i
verden! Hvad skal Mads og Lulu der?

INSANIA er 2. bind i den anmelderoste danske Cykose-trilogi om Lulu og den til tider psykisk ustabile
Mads. Bøgerne er psykologiske gysere, der lægger sig i spændingsfeltet mellem den rå realisme og det

paranormale. 
Handling: I Insania er Lulu knust efter bruddet med Mads og tager heartbroken til den venezianske lagune,
hvor hun i sommerferien skal arbejde på sin onkels restaurant. På onkel Tonis restaurant har Lulus italienske

kusine Carla og ungtjeneren Fabio også fået en sommerferietjans.
Mødet med to mærkværdige amerikanere Bob og Matt fører Lulu til Poveglia, som går for at være “the most
haunted spot on earth.” Under pestepidemierne i Venedig isolerede man de pestramte og brændte ligene af

pestens ofre på Poveglia. Senere blev øen brugt som psykiatrisk hospital, hvor en sindssyg læge efter sigende
eksperimenterede med patienterne blandt andet ved at give dem det hvide snit.

Så der er ikke noget at sige til, at Poveglia er omgærdet af mystik og rygter om overnaturlige hændelser og
bliver omtalt som “The most haunted spot on earth.”

Men er den nu også det? Eller? Og kan Mads hjælpe Lulu?

Cykose-trilogien har fået stor international bevågenhed. Cykose er under titlen À LA FOLIE  blevet
nomineret til den prestigefyldte franske bogpris ”LE PRIX DES INCORRUPTIBLES  2015” – som eneste

danske roman nogensinde. 
INSANIA er udkommet i Frankrig unde titlen  L'ÎLE INTERDITE.
Sidste bind i trilogien, HYPNOSIA, er netop udkommet i Danmark. 

Læs mere på www.birgittelorentzen.dk og www.bookbooks.dk
Målgruppe: Young Adults / New Adults
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