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DEN 8 SEPTEMBER PUBLICERAR EPOK FÖRLAG CHRISTIAN JOHANSSONS NERVKITTLANDE
SKRÄCKTHRILLER PARASITUS. EN ROMAN SOM FÅTT FÖLJANDE OMDÖMEN:
“Parasitus kröp in under huden på mig och vägrade släppa taget.”
– Åsa Schwarz (Nefilim, En död ängel)
“... en tät och stämningsfull historia, kuslig och med en stark närvaro av det övernaturliga ...”
– Ingrid Elfberg (Gud som haver, Tills döden skiljer oss åt)

OM BOKEN:

OM FÖRLAGET:

Jack och hans hustru Sarah och deras två barn flyttar
från Stockholm till Sarahs hemtrakter i Norrbotten. För
Jack blir flytten en stor omställning, och ingenting blir
bättre då de en sen kväll kör förbi en gammal man som
sitter övergiven och halvnaken i en rullstol ute i vinterkylan. Beslutet att stanna och hjälpa mannen blir ödesdigert. Jack och hans familj kastas in i livsfarliga händelser
vars ursprung leder tillbaka till 1800-talet och en uråldrig
ondska...

Epok förlag är ett nystartat förlag som ger ut svensk
skräck, sf och fantasy.

OM FÖRFATTAREN:
Christian Johansson är född i Umeå, men
uppvuxen i Habo. Han bor numera sedan
elva år tillbaka i Newcastle upon Tyne i
norra England tillsammans med sin hustru
Ana och son Lucas. Tidigare har Christian
Johansson bland annat gett ut romanen
Herr Lombardo på annat förlag. Sagt om Herr Lombardo:
”Jag bladvänder jag så fort det går, för Christian Johansson
har förmågan att knyta ihop trådar till en thrillerintrig vars
spänning stegras för varje sida.”
– Bengt Eriksson, Kristianstadsbladet

Vill du ha kontakt med författaren för en intervju eller
liknande? Mejla då Jonny Berg: jonny@epokforlag,se
Vill du beställa recensionsexemplar kontaktar du
Lars Östling: lars@epokforlag.se
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”Minnesvärt, lurigt, imponerande...”
– Rolf Nilsén, Bibliotekstjänst
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