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»Helena Dahlgrens 100 Hemskaste är omåttligt rolig och
inspirerande läsning.« | Lotta Olsson, DN

»En ny nördig bästa vän till alla skräckälskare!« |Mats
Strandberg, författare till Cirkeln

Som skräckentusiast får jag ofta två frågor: Skrämmer du inte dig
själv? Och: Varför läser du om så hemska saker när världen ser ut

som den gör?
Några av svaren på de frågorna finns i den här boken.

Men framför allt får du hundra omsorgsfullt utvalda skräcktips (plus
några till) från 1818 till 2015, från gotikmysrys till splatter. Det är
varken kulturkanon eller kulturdebatt - eller kanske både och?

Här trängs penny dreadfuls med Den Goda Smaken, Cthulhu tar en
svängom med screamqueens och ja, jag tror att jag kan lova att en

viss liten man från en annan plats kommer att dansa igen
Hundra skräckupplevelser som tar mig i handen och drar mig tillbaka

ut i barndomens mörka, mörka skogar.
Vill du följa med ?

[ ur bokens förord]



HELENA DAHLGREN är skräcknörd, författare och mångårig
bokbloggare, känd från litteraturbloggarna Bokhora och Dark
Places. 100 Hemskaste är hennes debutbok illustrerad av Marcus
Stenberg, bland annat framröstad till Årets bokbloggare 2013.

100 Hemskaste är också den första titeln i en stor satsning på
nischade guide- och tipsböcker från Modernista.

»Jag följer bara två bloggar och Helena Dahlgrens Dark Places är en
av dem. Jag är besatt av henne. Hon är så påläst, kunnig, intressant,

spännande och skriver så makalöst bra. Nu när hon äntligen
bokdebuterar kommer även du bli besatt.« | Linda Skugge

»Jag sitter och bara njuter och imponeras gång på gång av hur himla
påläst hon är, Helena Dahlgren. Hon kan sin litteraturhistoria, och
hon kan framför allt sina genrer. Det här är en bok som jag blir glad
av att ha i min hylla, och jag kommer att återkomma till den många,

många gånger framöver.« | Bibliotekskatten

»100 Hemskaste är en riktig pärla. Att vägledas av mörkrets furstinna
Helena Dahlgren in i skräckens värld är som att kliva in i ett stort
och till brädden fyllt museum med en riktigt påläst och engagerad

guide.« | Johannas Deckarhörna

»En efterlängtad bok, med gott om tips på ryslig läsning.
Entusiastisk utan att vara okritisk, men också lärorik och rolig.« |

Björn Kohlström, Bernur

»När jag slår upp inledningskapitlet med rubriken "Here be
monsters" och börjar läsa, så tar det bara någon sida innan jag är fast
i texten. Sedan läser jag boken rakt igenom, från pärm till pärm, och
har oavbrutet roligt hela vägen.« | Lena Lundgren, DAST Magazine
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