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Cthulhu kalder. Fortællinger 1926-28 H. P. Lovecraft Hent PDF Howard Phillips Lovecraft (1890-1937) er

amerikansk horrorlitteraturs største navn mellem Edgar Allan Poe og Stephen King. I sin levetid opnåede han
kun meget begrænset udbredelse, men senere har hans særegne, intense skrivestil og ofte kontroversielle
verdensbillede fået kolossal indflydelse inden for både litteratur fra Stephen King til Michel Houellebecq,
film, tegneserier, rollespil, computerspil og musik fra Metallica til Deadmou5. Dette bind indleder den første

danske oversættelse af Lovecrafts samlede fortællinger, hvoraf hovedparten aldrig tidligere har været
tilgængelige på dansk, og dækker hans afgørende midterperiode fra 1926-28. Det er her, han for alvor

begynder at udvikle sin egen uhyggelige version af det nordøstlige USA med ældgamle byer, dunkle skove
og endnu ældre bjerge, og ikke mindst i signaturfortællingen ”Cthulhu kalder” udfolder sin vision af en
parallelverden fuld af nådesløse væsener fra fremmede kloder og dimensioner. De har været her længe før
menneskene og vil også være her længe efter. Imens holder de sig skjult på afsides, dybe steder og drømmer

…

 

Howard Phillips Lovecraft (1890-1937) er amerikansk
horrorlitteraturs største navn mellem Edgar Allan Poe og Stephen
King. I sin levetid opnåede han kun meget begrænset udbredelse,

men senere har hans særegne, intense skrivestil og ofte
kontroversielle verdensbillede fået kolossal indflydelse inden for
både litteratur fra Stephen King til Michel Houellebecq, film,
tegneserier, rollespil, computerspil og musik fra Metallica til

Deadmou5. Dette bind indleder den første danske oversættelse af
Lovecrafts samlede fortællinger, hvoraf hovedparten aldrig tidligere

har været tilgængelige på dansk, og dækker hans afgørende



midterperiode fra 1926-28. Det er her, han for alvor begynder at
udvikle sin egen uhyggelige version af det nordøstlige USA med

ældgamle byer, dunkle skove og endnu ældre bjerge, og ikke mindst
i signaturfortællingen ”Cthulhu kalder” udfolder sin vision af en
parallelverden fuld af nådesløse væsener fra fremmede kloder og
dimensioner. De har været her længe før menneskene og vil også
være her længe efter. Imens holder de sig skjult på afsides, dybe

steder og drømmer …
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