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Farverigt persongalleri udfoldes i romanen Sommerflugten
Alle har brug for en ferie en gang imellem, men nogle har mere brug for det end
andre. For personerne i Sommerflugten bliver pensionatet ”Résidence Sans Souci”
til et refugium, hvor man ikke bare slapper af, men også kan reflektere over sit liv
og dele sine dybeste tanker med den altfavnende ejer, kunstmaleren Gertrud
Bosse. Under dette års besøg bliver de tilbagevendende gæsters fortællinger flettet
sammen og deres skæbner ligeså.

I de smukke omgivelser uden for Nice ligger pensionatet ”Résidence
Sans Souci”. Her tager Gertrud Bosse imod farverige feriegæster, der
vender tilbage år efter år. I varmen smelter facaderne, og bag dem
gemmer sig store og små hverdagsdramaer. Hvad enten gæsten er
fraskilt, fyret, færdig med fyrre, morsyg, panisk, rasende, sexgal,
sorgfuld, ulykkeligt forelsket, undertrykt eller voldsramt, står
Gertrud Bosses dør altid åben i Sydfrankrig. 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 …

Læsere af Sommerflugten har blandt andet sagt:
”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

”Susanne Højsting udviser i sin bog 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.”
- Ingrid Ortmann, cand.pæd.psyk.

Forfatter Susanne Højsting har tidligere udgivet novellesamlingen
Kvinder på Kanten (2014). Hun underviser på Ballet-Læseskolen på
Det Kgl. Teater.
Sommerflugten udkommer på Skriveforlaget den 8. februar 2018. Susanne
Højsting giver gerne interview og kan kontaktes på telefon 39640029 eller
e-mail susting@hotmail.com.
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Denne pressemeddelelse samt forsiden af Sommerflugten og portrætfoto af Susanne Højsting
kan hentes i elektronisk form på www.skriveforlaget.dk under Presserum.
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