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Svenska kulter Anders Fager Hent PDF En mormor ger sig ut på en mystisk resa norr för att träffa sin familj,
men på vägen är hon med om något som får verkligheten att rämna. En familj försvinner spårlöst under

mystiska omständigheter en tyst, frusen vinternatt. Vem är Den Svullna Kvinnan? Och vad är det för mystiskt
sändebud hon använder sig av för att sprida sina budskap?

Att läsa Anders Fagers noveller är som att stiga in i ett spegelland. Saker är bekanta, men också främmande
på ett skruvat sätt. Det är ett mörkt pussel som läsaren själv får lägga, en ask med gåtor som sträcker ut sig

över tid och rum.

Anders Fager (f. 1964) är en svensk författare bosatt i Stockholm. Han debuterade 2009 med novellsamlingen
Svenska kulter och har sedan dess gett ut ett flertal böcker inom skräckgenren. Hans texter är ofta en del av
en skräckgenre som kallas kosmisk skräck inspirerad av den amerikanska skräckförfattare H. P. Lovecraft.
Utöver skönlitteratur skriver Fager också populärhistoria, tv- och filmmanus, utvecklar spel samt översätter.

 

En mormor ger sig ut på en mystisk resa norr för att träffa sin familj,
men på vägen är hon med om något som får verkligheten att rämna.
En familj försvinner spårlöst under mystiska omständigheter en tyst,
frusen vinternatt. Vem är Den Svullna Kvinnan? Och vad är det för
mystiskt sändebud hon använder sig av för att sprida sina budskap?

Att läsa Anders Fagers noveller är som att stiga in i ett spegelland.
Saker är bekanta, men också främmande på ett skruvat sätt. Det är ett

mörkt pussel som läsaren själv får lägga, en ask med gåtor som
sträcker ut sig över tid och rum.

Anders Fager (f. 1964) är en svensk författare bosatt i Stockholm.
Han debuterade 2009 med novellsamlingen Svenska kulter och har
sedan dess gett ut ett flertal böcker inom skräckgenren. Hans texter

är ofta en del av en skräckgenre som kallas kosmisk skräck
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