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Peter Høeg er tilbage med en charmerende og begavet spændingsroman om fysikeren Susan Svendsen og
hendes højst usædvanlige talent. Susan er 43 år, lektor i eksperimentalfysik, veltrimmet vinterbader, gift med
Laban og mor til teenage-tvillingerne Harald og Thit. Hun finder ro i det periodiske system og ser naturlovene
som en garanti for orden og regelmæssighed. Men Susan er selv et særtilfælde: Hun har en helt forbløffende
evne til at fremkalde oprigtighed.
Mennesker betror sig ganske spontant til hende. Dette talent har hun misbrugt, og nu truer en lang
fængselstraf. En tidligere embedsmand tilbyder hende en sidste udvej, men kun på én betingelse: Hun skal
opspore det sidste overlevende medlem i den såkaldte Fremtidskommision fra 1970’erne og afsløre, hvad der
stod i referatet af deres sidste møde. Det er hemmeligheder med vidtrækkende konsekvenser, og nogen
kommer Susan brutalt i forkøbet.
Effekten af Susan er en eventyrlig og hæsblæsende roman om oprigtighed – i familien, i videnskaben og i
samfundslivet. Pressen skriver: »… først og sidst er Peter Høeg sin egen og i topform. Susan Svendsen […] er
skabt af sprog, som funkler. Netop den sproglige virtuositet udgør halvdelen af nydelsen i denne toptunende

og ferme femi- og klimathriller.« ***** - Jes Stein Pedersen, Politiken »Hvis De kun skal læse én
apokalyptisk videnskabs-thriller i år, så lad det blive Effekten af Susan.« ***** - David Jacobsen Turner,
Jyllands-Posten »En glimrende tur i Høeget … Han er ikke for fin til at bruge lavkomik eller filmiske
thrillergreb, når han fortæller historien om Susan - og det virker.« ***** - Line Rasmussen, Børsen »Peter
Høeg er aktuel med romanen "Effekten af Susan", hvis hovedperson bringer tankerne hen på en vis frøken
Smilla.
Det er ikke tit, Høeg barsler med en ny roman, men denne har været værd at vente på.« ***** - Kultunaut
»Hvorfor nøjes med litterære gråspurve, der pikker lidt i borgernes tagrender, når der findes en frit flyvende
høg, for hvem ingen regler blokerer for en regulær lemlæstelse af byttet! Nej, vel, så her får man muligheden.
Peter Høeg er på banen igen, mere oplagt end længe, og med en roman, der både er thriller, samfundsrevser og
eksistentielt provokerende; og så er den vidunderligt morsom.« ****** - Preben Rasmussen, Dagbladenes
Bureau »Peter Høeg er tilbage med en thriller om kvantefysik, og hvordan elitens svigt af masserne allerede er
virkelighed … Romanen er et centrifugalaccelereret cirkelspark i borgerskabets moderne pudderparyk. Og det
kan de så hygge sig med oppe på Business Class. I mellemtiden kan vi andre læsebogens dybere litterære
kvaliteter frem.« – Kristian Ditlev Jensen, Weekendavisen »Peter Høeg er tilbage på toppen … Man er
simpelthen skamløst godt underholdt fra første til sidste side.« - Nils Gunder Hansen, Kristeligt Dagblad
»Høeg er en gudbenådet fortæller, der her igen har skrevet en bog, man sluger råt fra start til slut. « ***** Alt for damerne
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