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Mads modtager en mystisk pakke fra Frankrig med en amulet og et ungdomsfoto af hans mor. Amuletten har
tilhørt hans afdøde mor og skal beskytte ham mod det onde. Men hvem har sendt den? Og hvorfor? Og hvad
er det onde, Mads skal beskyttes imod? Mads og Lulu ender i Paris og senere i Saintes- Maries-de-la-Mer til
romaernes fejring af Den Sorte Sara. Men hvad skal Mads og Lulu der? Og hvad har det hele med Mads’

fortid og hans døde mor at gøre?
HYPNOSIA er 3. bind i den anmelderoste danske Cykose-trilogi om Lulu og den til tider psykisk ustabile
Mads. Bøgerne er psykologiske gysere, der lægger sig i spændingsfeltet mellem den rene realisme og det

paranormale tilsat virkelig historisk fakta.
Cykose-trilogien har fået stor international bevågenhed. CYKOSE blev som den første danske roman

nogensinde nomineret til den prestigefyldte franske bogpris ”LE PRIX DES INCORRUPTIBLES 2015”.
Målgruppe: Young Adults / New Adults

Anmeldelser: "En hamrende effektiv thriller fra en forfatter, der ved, hvordan kagen skal skæres både
sprogligt og sprængfarligt … Handlingen glider ubesværet frem på bølger af fortidig mystik og turbulent
samvær …Og Lulu og Mads er levende mennesker med knuder og knaster. Stærkt." / Steffen Larsen,

POLITIKEN
"Ungdomsserien om Lulu og Mads er superspændende og velskrevne psykologiske gys, der balancerer på

kanten af hverdagens realisme og det overnaturlige. Måden at få uhyggen frem på minder om Bjarne Reuters,
skyggernes hus, 2007. Stemningen og uhyggen kan desuden minde om Keplers krimier for voksne, især

Ildvidnet, 2012." / Uddrag fra lektørudtalelse, Merete Trap. 
"Hypnosia er nøjagtig lige så spændende og uhyggelig som de første to bøger i serien. Det er en af den slags

bøger, der sluges i en stor velsmagende mundfuld. Tag den med på stranden, i sommerhuset, i
campingvognen eller smæk numsen i din yndlingslænestol og tag med Mads og Lulu på eventyr. Hvis du

tør… " / Rikke Dyrhave. 
Tjek også: www.birgittelorentzen.dk og www.bookbooks.dk
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