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En man av stil och smak Anders Fager Hent PDF "Det är ett elände att sälja sin själ. Först är det lätt. Man
skriver på längs den prickade linjen och går på en rolig fest. Men sen..."

CeO Molin skulle kunna vara en av killarna i akademien. Eller i Snabba cash. Han är bibliotekarie, boktjuv
och playboy. Och hans flickvän Cornelia är en allt galnare häxa. CeO Molin har mycket på jobbet, men kan

inte hoppa av. Och är det i hans förflutna som han inte vill ska komma fram?

I "En man av stil och smak" fortsätter den berättelse han inledde i "Jag såg henne idag i receptionen", en
skräckskildring där det moderna Stockholms öde står på spel.

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 och tv- och filmmanus.

 

"Det är ett elände att sälja sin själ. Först är det lätt. Man skriver på
längs den prickade linjen och går på en rolig fest. Men sen..."

CeO Molin skulle kunna vara en av killarna i akademien. Eller i
Snabba cash. Han är bibliotekarie, boktjuv och playboy. Och hans
flickvän Cornelia är en allt galnare häxa. CeO Molin har mycket på
jobbet, men kan inte hoppa av. Och är det i hans förflutna som han

inte vill ska komma fram?

I "En man av stil och smak" fortsätter den berättelse han inledde i
"Jag såg henne idag i receptionen", en skräckskildring där det

moderna Stockholms öde står på spel.

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 och tv- och
filmmanus.
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