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En svarthumoristisk blandning av Terry Gilliams filmer och Franz Kafkas romaner I Max Anderssons nya
serieroman -återfinner den namnlösa huvudpersonen delar av sin -familj bland underjordiska lämningar av
föräldra-hemmet som påträffats vid arkeologiska utgrävningar. Under försöken att återknyta familje-banden
visar det sig dock snart att något inte riktigt stämmer. Ett lik utan ansikte under köksbordet, en pornografisk
dokusåpa hos grannarna och en lyxrestaurang med offentliga duschar i källaren är bara några av
ingredienserna i den surrealistiska mordgåta som leder blodsförvanterna in i en episk labyrint fylld av
drastiska vändningar, våldsamma konfrontationer såväl som förlösande situationskomik. Medan karaktärerna
förändras lika ofta och oförutsägbart som omgivningarna, drivs handlingen osvikligt vidare från en
halsbrytande cliffhanger till nästa genom berättelsens sju kapitel på sammanlagt över 300 sidor. Det samtidigt
mardrömslika och rörande som är Max Anderssons speciella kännemärke genomsyrar även denna historia,
från de både mångtydigt gåtfulla och bedrägligt enkla teckningarna till de svarta marginalerna där fritt
svävande figurer bildar ett universum som fortsätter långt utanför bokens pärmar.Max Andersson är sedan
debuten i mitten av 90-talet en av Sveriges mest meriterade serieskapare med uppmärksammade seriealbum
som Pixy och Container, han har erhållit flera utmärkelser och priser. Dessutom har han gjort avtryck
internationellt som filmskapare och bor sedan 20 år i Berlin.
Kartago Förlag ger ut böcker med bra historier, humor, tecknade serier, fotografier, humoristisk
samhällskritik och experimentella bilderböcker. Kartago Förlag ger ut böcker med bra historier, humor,
tecknade serier, fotografier, humoristisk samhällskritik och experimentella bilderböcker.

Kartago Förlag ger ut böcker med bra historier, humor, tecknade serier, fotografier, humoristisk
samhällskritik och experimentella bilderböcker. 2014 bildades Ragunda Världsarv AB av. Arkeologikonsult,
Sveriges äldsta arkeologiföretag, utför arkeologiska undersökningar i hela Sverige S t r ö m s b o k e n 1 9 4 4
– 1 9 7 2: Nr År Del Sidor Byar Övrigt; 1: 1944: II:1: 1–18: Alavattnet, Bonäset: Förord: Alfred Mattesson: 2:
1945: II:1: 19–38 Döda fallet blev naturreservat år 1964 och räknas som en av Ragunda kommuns och
Jämtlands större turistattraktioner. Bilderna är utlagda i PDF-format. Arkeo-logiska nyheter Nyhet.
Tack vare generösa bidrag från. Arkeo-logiska nyheter Nyhet. I kvarteret Eol bygger Uddevallahem 78
lägenheter med inflyttning i slutet av 2018. Arkeologikonsult, Sveriges äldsta arkeologiföretag, utför
arkeologiska undersökningar i hela Sverige Dan (Hebrew: ) ןד, is a city mentioned in the Hebrew Bible,
described as the northernmost city of the Kingdom of Israel, and belonging to the tribe of Dan. Dan (Hebrew:
) ןד, is a city mentioned in the Hebrew Bible, described as the northernmost city of the Kingdom of Israel,
and belonging to the tribe of Dan. Irländsk-kanadensisk äventyrsdramaserie baserad på berättelser om
vikingen Ragnar Lodbrok.
Arkeo-logiska nyheter Nyhet. Luröskärgårdens Natur- och Kulturförening är en ideell förening som aktivt
arbetar för att bevara det. Mina sidor är dina sidor. Arkeologikonsult, Sveriges äldsta arkeologiföretag, utför
arkeologiska undersökningar i hela Sverige Dan (Hebrew: ) ןד, is a city mentioned in the Hebrew Bible,
described as the northernmost city of the Kingdom of Israel, and belonging to the tribe of Dan.

