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Legetøj Mikala Rosenkilde Hent PDF Denne novellekreds er en karruseltur i magisk realisme, spænding og
science fiction. Samtlige historier er originale, underfundige, overraskende og underholdende – og bag

historierne lurer en sammenhæng.

I åbningsnovellen møder vi en unge kvinde alene på en ødegård med babytvillinger. Stormen raser, strømmen
er gået og ude på gårdspladsen går en øgle omkring.

På industrihavnen afskibes bananer af travle daglejere. Et tragisk dødsfald er kun det første i rækken.
Edderkopperne er kommet til byen. Ikke så langt derfra har den ældre dame Vera omsider fået det lidt rart

efter et voldeligt ægteskab. En dag møder hun tre drenge på beboervaskeriet.

Med lune serveres flyveøgler, influenza-flagermus og afvigende personportrætter. Intet er i virkeligheden,
hvad det synes at være.

Lydbogen indeholder følgende noveller:

Det tynde forhæng
Nephila Clavipes
Veras vaskedag
Hypnotisøren
Sne i juli

Middagsgæsten
H1N13
Afgang

Guds udvalgte
Lavkonjunktur
Meteoritten

Tusmørkefolket
Invasion
Revnen
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