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Du kan inte leva Anders Fager Hent PDF På ett äldreboende dör brukare under mystiska omständigheter.
Under en ung flickas vackra yttre döljer sig en hänsynslös mördare. Och ett vackert yttre kan komma till

användning ... En kvinna körs runt i en ambulans, men de verkar aldrig komma fram till något sjukhus. Vid
fotändan av hennes bår sitter en mörk varelse och väntar.

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.
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