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“Synes du, at vi skal sammen ned i kælderen, Søren?”

 Hvad skete der med Mathias?

 Søren flytter ind i barndomshjemmet på Bringe Allé for at passe sin syge, demente mor. Et hjem, som huser
skygger og fortrængte minder. Et sted, der hjemsøges af ekkoet fra fortidens fester og fortidens synder. Et hus,
hvor der vokser vedbend på facaden og græsset gror vildt. Et hjem med et gyngestativ i baghaven og en dyb,
mørk kælder. En bygning, hvor familie betyder alt. Søren har ikke lyst til at være der, men han lokkes af den

store arv.

 En dag banker Onkel Holger på døren.

 “Hvor meget husker du?” spørger han.

 AL KØDETS GANG er en gotisk krimi. En uhyggelig historie om at ingen undslipper fortiden. En moderne
horrorfortælling såvel som et realistisk drama.

 A. SILVESTRI er prisvindende forfatter og modtog i 2015 arbejdslegat fra Statens Kunstfond. A. SILVESTRI
skriver i alle genrer, deriblandt den realistiske og horror. AL KØDETS GANG er hans sjette bog.

 

Forlaget skriver:

“Synes du, at vi skal sammen ned i kælderen, Søren?”

 Hvad skete der med Mathias?

 Søren flytter ind i barndomshjemmet på Bringe Allé for at passe sin
syge, demente mor. Et hjem, som huser skygger og fortrængte
minder. Et sted, der hjemsøges af ekkoet fra fortidens fester og
fortidens synder. Et hus, hvor der vokser vedbend på facaden og

græsset gror vildt. Et hjem med et gyngestativ i baghaven og en dyb,
mørk kælder. En bygning, hvor familie betyder alt. Søren har ikke

lyst til at være der, men han lokkes af den store arv.

 En dag banker Onkel Holger på døren.

 “Hvor meget husker du?” spørger han.

 AL KØDETS GANG er en gotisk krimi. En uhyggelig historie om
at ingen undslipper fortiden. En moderne horrorfortælling såvel som

et realistisk drama.



 A. SILVESTRI er prisvindende forfatter og modtog i 2015
arbejdslegat fra Statens Kunstfond. A. SILVESTRI skriver i alle

genrer, deriblandt den realistiske og horror. AL KØDETS GANG er
hans sjette bog.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Al kødets gang&s=dkbooks

