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"Rent guf ... For unge og voksne læsere af horror og gys ...
Meget vellykket debutsamling." - Bibliotekernes lektørudtalelse "Underholder, overrasker, afføder væmmelse
og giver noget at tænke over. Og det er lige præcis dét, horror skal." - gyseren.dk "IND I MØRKET fører dig
dybt ind i de særeste kringelkroge af sjælen og efterlader dig der; bange for at skrige efter hjælp." - Carina
Evytt, forfatter til DÆMONER og DRAGERNES KONGE "Grumme og stærke fortællinger om menneskets
uundgåelige fald." - Thomas Kampmann Olsen, forfatter til MIMESIS Eksistentiel horror og forhold i forfald.
En kvinde får stjålet sine drømme. Et par jager i nattelivet. #twitterhorror. En shibarikunstners groteske værker
åbner døren til det hinsides. En ensom ægtemand går over rotter i en verden langt under byen og i
Sønderjylland vækkes urgamle hemmeligheder til live. Blodbanken befinder sig ikke på de sædvanlige, fine
adresser. Nej, du finder den længere inde, i den gamle bydels lettere forvirrende labyrint.
Du har nok været der før og undret dig over hvorfor i alverden man ikke moderniserer den; de faldefærdige
bygninger, som er om muligt endnu mere indhyllet i tristesse end resten af byen, de har potentiale for noget
mere, noget større, noget nyere. Noget bedre. Det er derinde, i hjertet af byen, du finder Hr. Clegors blodbank.
Henrik Sandbeck Harksen har tidligere udgivet samlingen THE STRANGE FRANCO SANTANARIUM DE

MARCO i USA. IND I MØRKET er hans debutsamling på dansk og blev nomineret til prisen for Årets
Danske Horrorudgivelse 2017.
Fredag den 13. Samlingen er skabt af tobaksfabrikant Heinrich Hirschsprung, som skænkede den til. Ndola,
Zambia. Mærker energien.
KÆMPE udvalg i det sidste nye arbejdstøj - BILLIGT ARBEJDSTØJ - Vi har alle kendte mærker - Engel Workzone - Blåklæder - Tranemo - Snickers - vi er eksperter. Nemme og glansfulde med super holdbarhed.
For første gang i mit liv ser jeg en pedicure. Mens jeg bevæger mig ind i zonen. Af Erik BROCH, »Fra
Viborg Amt« 1964. KÆMPE udvalg i det sidste nye arbejdstøj - BILLIGT ARBEJDSTØJ - Vi har alle
kendte mærker - Engel - Workzone - Blåklæder - Tranemo - Snickers - vi er eksperter. 30: Indledes af
LO-formand i Aalborg, Anna Kirsten Olesen Gratis Danske Sexnoveller Læs og hør frække erotiske fantasier
fortællinger drømme fiktion fantasi og virkelighed sexhistorier og guides med sexlege. 13 NYE
NEGLELAKKER FRA TROMBORG. Den Hirschsprungske Samling er smukt beliggende i Østre Anlæg
midt i København. KÆMPE udvalg i det sidste nye arbejdstøj - BILLIGT ARBEJDSTØJ - Vi har alle kendte
mærker - Engel - Workzone - Blåklæder - Tranemo - Snickers - vi er eksperter. Jeg har efterhånden frigjort
mig fra alt det bestyrelsesarbejde, jeg havde fået rodet mig ind i, så det nu (Januar 2012) er indskrænket til, at
jeg er kasserer i.
Kærestens kammerat. Gratis erotiske historier, noveller og tekster.
Juli 2012. Nattoget og ankomst til Moskva. Tættere på virkeligheden. De som tør … En 74-årig mand fra
Biersted-området i Nordjylland kan takke to politibetjente for i første omgang at overleve en trafikulykke.

