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Platsen är Köpenhamn. Susan är fyrtiotre år och världsberömd fysiker, mamma till tvillingar och gift med
Laban. Dessutom har hon en unik egenskap: hon får andra att bli helt uppriktiga. Problemet är att Susan har
missbrukat denna förmåga och därför riskerar ett långt fängelsestraff. Så ser hon en möjlighet som kan göra att
hon går fri - hon behöver bara lirka fram hemlig information om Folketingets Framtidskommission. Det blir
ett beslut som får oanade konsekvenser för Susan och hennes familj.

Peter Høeg har med Effekten av Susan skrivit en andlöst spännande och civilisationskritisk roman. Här möter
vi på nytt hans helt egensinniga blandning av realism och overklighet, tidsförskjutningar och oväntade
personporträtt som lockat läsare runt om i världen.

"Effekten av Susan är helt enkelt en totalroman, ett läsäventyr på nivå med den internationella storsuccén
Fröken Smillas känsla för snö ... Visst finns det referenspunkter. Man kan jämföra med Margaret Atwoods
(eller varför inte Nina Björks) samhällskritik, med Stieg Larssons kombination av moralism och spänning,
Dan Browns populärvetenskapliga eskapism. Men ytterst spelar Høeg i denna fulländade comeback i en egen
liga, just i sitt mod att närma sig det allvarligaste, det mest smärtsamma och kusliga, med en avväpnande
lekfullhet."
Jens Liljestrand, Expressen
herpes > herpes. Herpes - kjerringråd. Herpes er en sykdom som er forårsaket av viruset herpes simplex. Man
antar at ca 50 til 80% av den vestlige populasjonen er.
Gaslighting er en form for psykisk mishandling der falsk informasjon blir presentert for offeret i den hensikt å
så tvil om offerets egen hukommelse. I denne oversiktsartikkelen gjennomgår vi aktuell forskning om
betydningen av personlighetstrekk og kognitiv stil som sårbarhetsfaktorer for depresjon.
PRIKKPERIKUM: Hypericum perforatum : ANDRE NORSKE NAVN: Johannesurt er et svensk navn på
prikkperikum som er i vanlig bruk også i Norge, og innen urtemedisinen er. Stedfortredende utenriksminister
til Trump: Ikke del Jerusalem Jewish News, oversatt av Thor Evje 2017.05.17 Før USAs president Donald
Trumps besøk i Israel og 50. Ding Liren ble en velfortjent vinner av FIDE GP i Moskva Foto: Anastasiya
Karlovich, FIDE. Det ble jevnt under FIDE GP i Moskva men til slutt fikk vi en meget.
Kongepar i 25 år: Gratulasjonsprotokoll.
Søndag 17. januar var det 25 år siden Kronprins Harald og Kronprinsesse Sonja ble Norges Kongepar.

