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De odöda Johan Egerkrans boken PDF Över hela världen förekommer berättelser om döda som reser sig ur
sina gravar och sprider skräck bland de levande. I det här praktverket möter vi dem i all sin hårresande prakt.
Listan över gastar och andra gengångare som figurerar i boken är lång - allt som allt är det ca 40 väsen, det

ena mer skräckinjagande än det andra. Det är omöjligt att inte fascineras av denna brokiga skara monster som,
trots sina skillnader, också har gemensamma drag världen över. Läsaren lär sig inte bara hur de odöda uppstår,

utan även vilka motmedel som finns och hur man skyddar sig från deras tjusning och kraft.

Det här är Egerkrans när han är som bäst: vidriga vampyrer och gruvliga gastar i en både blodisande och
makalöst vacker tappning. Den mörkare inramningen till trots känner man tydligt igen den unika stil som
gjort Nordiska väsen och Nordiska gudar till moderna klassiker, älskade av läsare såväl som kritiker.
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