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Gratis frokost Susanne Staun Hent PDF Stærkt absurde begivenheder i Melede udvikler sig, da den ækle nabo

under et mordforsøg på Molly Gewissenheit får et rødbedeglasskår i hjernen, hvorved han effektivt
lobotomiseres. Men andre står klar til at tage hans plads. —— "En fornøjelse af de sjældne, et vellykket

litterært totalteater. Æd den!" Fyens Stiftstidende ——"Flydende velformuleret, uforfærdet, lidt forfærdende
og simpelthen underholdende." – Kristelig Dagblad —— "Med Gratis frokost slår Susanne Staun fast, at hun
er en forfatter, som kan skrue en historie sammen, så den både fængsler og underholder." Politiken —— "Vi
siger bare klap, klap, klap og glæder os over, at Staun har mistet hovedet, for det er mindst tusind år siden, vi
har læst et digt med så meget krudt i." Grafen —— “Susanne Staun har en usædvanlig evne til at omskabe det
groteske til skær poesi, men omvendt kan hun også fange almuetonen i et Jeppe Aakjær-digt og dekonstruere

det, så produktet bliver drivende sjofelt.” Weekendavisen
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