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Skräckgenren dräller av hemsökta hus. Från slottet
Otranto till The Overlook Hotel och några tusen till. Tar
vi alla människans kulturella uttryck i beaktande är det
hopplöst att ens försöka uppskatta antalet hus och andra
byggnader som inhyser eller tros inhysa gengångare.
Idén om den onda platsen torde vara lika gammal som
mänskligheten själv. Detsamma gäller föreställningen
om döda som inte finner ro utan (oftast nattetid) tassar
runt och ställer till ofog eller direkta hemskheter för oss
levande. Somliga av oss förtjänar det, andra råkar bara
klampa in i fel hus vid fel tidpunkt.
Om det finns hemsökta hus på riktigt och om spöken
finns på riktigt är i det här sammanhanget fullständigt
oviktigt. Det intressanta är att ”Haunted house” är en subgenre som lämpar sig utomordentligt väl för att berätta
spännande, suggestiva historier. Det är utgångspunkten
för den här antologin. Elva författare fick till uppgift att
utgå från det hemsökta huset och sedan fantisera fritt. Du
kommer möta olika sorters gengångare och olika sorters
hus i ”Mörkerseende”. En del berättelser håller sig troget
till grundkonceptet, andra har bångstyrigt brutit sig loss
och blivit något annat. Ett har de alla gemensamt – de tar
med dig till platser du egentligen borde undvika.
Så, min vän, hör du liksom jag det knarrande ljudet uppifrån vinden? Eller den suckande klagolåten från källaren?
Låt oss tända varsitt stearinljus och hand i hand gå och
se efter vad det kan vara som låter...
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