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Sommerflugten Susanne Højsting Hent PDF I de smukke omgivelser uden for Nice ligger pensionatet
”Résidence Sans Souci”. Her tager ejeren, den altfavnende kunstmaler Gertrud Bosse, imod farverige
feriegæster, der vender tilbage år efter år. Alle har hver deres historie, og denne sommer griber gæsterne

dramatisk ind i hinandens liv med alvorlige konsekvenser til følge.

En ferie er ikke altid lutter lune nætter og kold hvidvin …

Læserne om Sommerflugten:

”Jeg følte mig straks fanget ind af billeder, dufte, farver og liv – derefter fantastisk underholdt og bevæget af
de mange skæbner på ’Sans Souci’.” Henriette Rolffes Becker, direktør

”Velskrevet fortælling om almindelige og ualmindelige danskere, hvis liv flettes sammen på et pensionat i
Sydfrankrig.” Peder Enevoldsen, gymnasielærer

”’Sommerflugten’ er spændende læsning. Efterhånden som dramaet udvikler sig, udviser Susanne Højsting en
dyb psykologisk indsigt i såvel den enkelte karakter som i relationerne mellem personerne. Romanen viser
forfatterens evner til at skabe et dramatisk værk, som jeg læste i ét stræk – ’Sommerflugten’ er absolut

anbefalelsesværdig læsning.” Ingrid Ortmann, Cand. Pæd. Psyk.

”Ferie er ikke altid en lykkelig stribe af ubekymrede sommersøndage. Susanne Højstings farverige
persongalleri maler himlen over Nice i andre farver end blå.” Jytte Kjærgaard, magister i litteraturvidenskab

og moderne kultur
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