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Det sker igen Nikolaj Højberg Hent PDF Ikke så langt herfra har man udviklet et koncept der får folk til at
holde op med at ryge. Og drikke. Og æde for meget. Det er tilmed underholdende. For dem der kigger på.

Glæd dig til novellen Morituri te salutant. Den vil med garanti efterlade dig med en følelse af horror. Det vil
de øvrige 10 noveller i Det sker igen også. Rascisme. Kontrolmentalitet. Ringeagt af medmenneskelighed.

Horror.

De 11 noveller og deres forfattere er følgende:

Morituri te salutant af A. Silvestri
Mordet på Mads af Flemming Rasch
Sprækker af Gudrun Østergaard

Den søde ventetid af Jesper Rugård Jensen
Et øjebliks transcendens af Jonas Wilmann

Snuppet i tolden af Lise A.
Underboen af Mikkel Carlsen
Armen af Morten Carlsen

Spørgsmålstegn af Nikolaj Johansen
Hvid Chili af Nikolaj Højberg

Hamartano af Thomas Strømsholt
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