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Da Judd Foxman vil overraske sin kone på hendes fødselsdag, finder han hende i deres ægteseng med hans
chef, den populære, men mandschauvinistiske radiovært Wade Boulanger. Mens Judd står i

soveværelsesdøren, udstyret med cheesecake og flag, falder hans verden fra hinanden. Et par måneder senere
dør Judds far efter lang tids sygdom. Familien, som ikke har været samlet i årevis, skal ikke blot deltage i

begravelsen, men også sidde shiva. Det betyder syv dage under samme tag. Syv dage, der byder på
hemmeligheder, slagsmål, utroskab og kærlighed. 

Syv satans lange dage binder os sammen - hvad enten vi kan lide det eller ej.

»Syv satans lange dage er lige mig! Virkelig morsom på sådan en lidt rå måde, og så handler den om
forholdet mellem mennesker og parforholdet. Lige præcis sådan en bog elsker jeg at læse, når jeg er på

farten.«
- Sara Blædel

»Men hvilke satans sjove dage! Familiens konflikter, som i bund og grund er ganske banale, eksploderer med
lava-glødende sarkasme, spruldende sammenstillinger og dræbende one-liners.«

- Ekstra Bladet ★★★★★

»"Allerede en kandidat til årets bedste bog.«

Magasinet Liv ★★★★★

»At beholde en lille torn af smerte, mens sædekomikken opfindsomt afvikler den ene aparte og muntre
situation efter den anden, er noget, den 43-årige Jonathan Tropper mestrer til noget nær perfektion i Syv

satans lange dage«
-  Politiken

»Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, hvem der ikke vil få noget ud af dette mesterværk.«
- Lektørudtalelse
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