Fantastikbokklubben Hösten 2022

Skärvor av ett brustet sinne
Av Mattias Kuldkepp. Storpocket, 700 sidor.
Read More
SKU: 9789198497861
Price: 148 kr
Categories: Episk fantasy, Fantasy, Mattias Kuldkepp, Vuxna

Product Description
Vakna, Drömmare! Vakna! Demonerna har funnit sin väg in till Lyraak. Ur portalen vid Ymsellion strömmar
de in i det alviska riket och ingenting tycks kunna stoppa dem. I glittrande Yion förbereder sig försvararna för
drabbning, men i murarnas skugga utkämpas fler strider än en. Där vandrar en speleman som söker förstå
sig själv, en kvinna som tänker hämnas sin familj, en ung man som drömmer om frihet, en alv som slåss för
sitt folk och en krigare som vill hjälpa en vän. I en värld full av mörker löper de risken att snava över det som
gömts i seklernas damm och somliga hemligheter var aldrig menade att avslöjas. Skärvor av ett brustet
sinne är andra delen i den episka fantasytrilogin Sönderfallets symfoni och tar vid där Skärvor av en brusten
värld slutade.
Recensioner
Om serien Sönderfallets symfoni: "Jag är helt golvad och lyrisk" BOKBLOGGEN HÅKANS HYLLA "Svensk
fantasy när den är som bäst" BOKBLOGGEN EPILOGER "En av de bästa böcker jag någonsin läst"
BOKBLOGGEN LAGOM LYCKLIG "f-n vet när jag läste så pass bra fantasy sist." BOKBLOGGEN OARYA
"En mästerligt regisserad dramaturgi." BOKBLOGGEN SVENSK FANTASY "Jag säger bara: LÄS DEN!"
BOKBLOGGEN SVENSKA BÖCKER
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En hjälte kommer sällan ensam
Av Mattias Kuldkepp. Pocket, 331 sidor.
Read More
SKU: 9789198497847
Price: 102 kr
Categories: Den ofrivillige hjältens handbok, Fantasy,
Mattias Kuldkepp, Vuxna

Product Description
Det är kaos i ödesväveriet. Prins Caspians och prinsessan Loreleis ödestrådar har inte flätats samman som
de ska och tiden är knapp. En månad har ödesguden Raork på sig att rätta till missödet, men mycket kan
hända på en månad. I synnerhet om det är virrpannorna Råttan, Oxen och Gabrielle som får uppdraget att
föra prinsessan Lorelei till sin blivande make. Hela prinsen och halva kungariket kommer för evigt att minnas
dagen då de tre vännerna kliver i land i Swoosh, vindarnas stad, och finner ett samhälle i fullständig stiltje.
För det dröjer inte länge innan de blåst liv i det. En hjälte kommer sällan ensam är andra delen i den
humoristiska fantasyserien Den ofrivillige hjältens handbok. Handlingen utspelar sig i ö-nationen Issimiladen,
en magisk värld där medeltid och tidig industrialisering lever sida vid sida med den nedsmutsade, flytande
staden Troglund som nav. Böckerna i serien kan läsas fristående. Välkommen in i en galen värld!

Skärvor av en brusten värld
Av Mattias Kuldkepp. Pocket, 808 sidor.
Read More
SKU: 9789198497809
Price: 148 kr
Categories: Episk fantasy, Fantasy, Mattias Kuldkepp, Vuxna

Product Description
Ett gnistrande sandkorn i en evighet av mörker. Det är allt som finns kvar av vår värld. Ändå bävar jag inte
inför tanken på en oändlig tomhet. Tvärtom. Det som får benen att skälva är tanken på att mörkret kanske
inte är tomt. Tanken på att något väntar på oss. Väntar, betraktar och bidar sin tid. Den söndertrasade
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2022av vad den en gång var. Sliten itu för trettio mansåldrar sedan svävar dess
världen Lyraak är blottHösten
en skärva
kontinenter i luften likt flytande öar över ett hav av ingenting. Och än är det inte över. Den blinde pojken
Daewar, hans plikttrogna syster Adea, den tungsinta krigardottern Olem och den svårbegriplige opportunisten Spelemannen måste välja. Och valen i en värld där misstro och hunger är markens enda gödsel är
aldrig självklara. Inte heller deras konsekvenser. Skärvor av en brusten värld är första delen i den episka
fantasytrilogin Sönderfallets symfoni. Det är en mörk värld. En värld där hopp, vänskap och kärlek är
svårfångade drömmar. Likt flämtande ljus i en avgrundslös natt.

Konsten att rädda sitt skinn
Av Mattias Kuldkepp. Pocket, 304 sidor. Del 1 i serien Den
ofrivilliga hjältes handbok.
Read More
SKU: 9789198316322
Price: 90 kr
Categories: Den ofrivillige hjältens handbok, Fantasy,
Mattias Kuldkepp, Vuxna

Product Description
Den flytande staden Troglund har problem. Fast den vet inte om det än. Ett mystiskt sällskap ruvar på
illasinnade planer, men in i dess väg stövlar helt aningslöst de goda vännerna Råttan och Oxen. Kamraterna
kastas i fängelse och träffar den tokige astrologen Günter samtidigt som de blir falskt anklagade för mord.
Det är början på en hisnande resa för vännerna att rentvå sina namn och i förbifarten eventuellt rädda
staden. En stad som bara tänker på en sak. Den stundande trippelbollsfinalen. Konsten att rädda sitt skinn är
en humoristisk fantasyroman i serien Den ofrivillige hjältens handbok. Handlingen utspelar sig i sjönationen
Issimiladen, en magisk värld där medeltid och tidig industrialisering lever sida vid sida. Bokens trådar vävs
successivt ihop allteftersom ränksmidande präster, falska nunnor, hjälpsamma häxor, statliga mafiosos och
jazzälskande kannibaler korsar kumpanernas väg. Välkommen in i en galen värld!
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De sista änglarna
Av Mattias Kuldkepp. Kartonnage, 368 sidor.
Read More
SKU: 9789198316308
Price: 156 kr
Categories: Fantasy, Mattias Kuldkepp, Vuxna

Product Description
TVILLINGARNA JOANNE OCH INÉS är inte som andra. De har aldrig träffats eller talat med varandra, men
ändå är deras öden sammansvetsade sedan födseln. De är de sista änglarna. Falskt anklagade för mord
slits de från sina invanda liv och kastas ut i en svårbegriplig tillvaro där de måste kämpa för sin överlevnad.
Utanför Albuquerque i New Mexico sker samtidigt en hemsk flygplansolycka. Endast en person överlever, en
okänd man som fångas på bild strax innan han försvinner spårlöst. Men vem är han? Den desillusionerade
frilansjournalisten Richard Carter är säker på att han sett den okände överlevaren tidigare och beslutar sig
för att göra sitt livs scoop. Historierna om Joanne, Inés och Richard vävs samman i deras försök att finna
svar, svar som de är i desperat behov av, för tiden är knapp. Men vem kan man lita på när marken under
fötterna är satt i gungning?
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