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Steffen Larsen, Politiken

"En håndfuld gode gys ... Lad det blot være sagt: der er rystende god underholdning i ‘9 før døden’."
Lars Ole Sauerberg, Jyllands-Posten

"Får uhyggen til at snige sig ind på læseren og gåsehuden til at bryde frem."
Hans Larsen, Ekstra Bladet

“'9 før døden’ byder på grusomme, effektive historier. Der er overnaturlig horror og psykothrillers, og
samlingen viser at Steen Langstrups stil egner sig særdeles godt til den korte form."

Mathias F. Clasen, Homo Timidus

Mareridt kan lure, hvor man mindst venter det. Man kan aldrig være helt tryg. Om man så ligger i sengen om
natten eller snakker med sin datter, der fortæller om en ny fantasiven. Om man er ude at fiske eller i byen, høj
på alkohol og vold. Om man har røvet en bank eller er politimand, der beskytter et vidne. Om man besøger en
gammel ven eller går langs landevejen i Jylland. Mareridtet kan vente lige rundt om hjørnet. Eller måske er

man selv en andens mareridt ...

‘9 før døden’  indeholder ni gysernoveller skrevet af Steen Langstrup – en af landets bedste gyserforfattere.

Steen Langstrups bøger er oversat til flere sprog, han er filmatiseret og radiodramatiseret.

Novellerne i ‘9 før døden’ er alle flittigt genudgivet i antologier og undervisningsmateriale i Danmark, Island
og Spanien.
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