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I lygternes skær Steen Langstrup Hent PDF Forlaget skriver: ‘I lygternes skær’ indeholder elleve krybende,
legesyge og brutale gys om nattens dybe mørke, om sindets bundløse mørke, om de mareridt, der gemmer i

de mørkeste kroge og kun anes i lygternes skær.

Der er hjerte og plads til at tolke selv, skrevet med nerve og præcision til en søvnløs nat eller to.

Elleve noveller. Elleve spidsfindige mareridt.

Tidligere skrevet om Steen Langstrups bøger:

“Den danske grand old man inden for gysergenren.”
Pia Bechmann i Litteratursiden.

“Langstrup er simpelthen gysets mester, så hvad skal vi danskere med Stephen King, når vi har Langstrup.”
Jannik Lunn i Bogpusheren.

"Det er ganske enkelt verdensklasse."
Søren Henrik Jacobsen i Skræk & Rædsel.

"Steen Langstrup er i mine øjne en af Danmarks dygtigste forfattere. Han har en skarp pen, og skærer sin
fortælling helt ind til benet. Og når man læser ham, er det som at se en film bag sine øjenlåg.”

Jette Holst i Gyseren.
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