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Måne måne Steen Langstrup Hent PDF Forlaget skriver: Måne måne foregår hovedsagligt i Frankrig.
Hovedpersonen Helle/Ella er scripter i fransk film. En dag modtager hun et videobånd i en kuvert uden
afsender. Samme dag får hun at vide, at hendes far er døende. Men hun tager ikke hjem til ham, selvom

familien er på nakken af hende. Kort efter møder hun en mand, der kalder sig Marcel uden at hedde det. Han
fører hende ind i en verden, hvor intet er, hvad det ser ud til - selv ikke virkeligheden. Månen falder fra

himlen. Man må huske for at glemme.

»Vedkommende, inciterende, nytænkt og nødvendig.«
- Bo Tao Michaëlis, Politiken.

»Genistreg. Et varmt bud på årets absolut bedste spændingsroman.«
- Ulf Joel Jensen, Sentura.

»Får læseren til med stigende forventning at vende blad ... en grafisk meget flot bog.«
- Keld Nissen, Berlingske Tidende.
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