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Fria Ligan förlags Bokutgivning 2019 Dinosaurier, robotar & namnlösa fasor
Fria Ligan förlags kommande bokrelease är "Urtidsbilder" av hyllade
konstnären Simon Stålenhag och vetenskapsjournalisten Anna Davour.
Aktuell utgivning är "Cthulhu vaknar" av H.P. Lovecraft, illustrerad av François
Baranger,"Döden är bara början" av Gunilla Jonsson och Michael Petersén,
"Avgrund" av Jeff Vandermeer som låg till grund för storfilmen "Annihilation"
och det kritikerrosade dystopiska verket "Passagen" av Simon Stålenhag vars
filmrättigheter sålts till Hollywood.
Mer information om förlagets bokutgivning hittas nedan.
[Vill du beställa recensionsexemplar eller läseexemplar?
Mejla: pr@frialigan.se ]

FRIA LIGAN FÖRLAG - KOMMANDE BOKRELEASE:
Urtidsbilder av Simon Stålenhag och Anna Davour
Internationellt hyllade Simon Stålenhag har slagit världen med häpnad med
sina konstböcker som visar en välbekant och samtidigt främmande värld. Nu
vänder han blicken från science fiction till vetenskap och tar sig an ett av sina
favoritämnen – urtidsdjur.
Urtidsbilder för läsaren tillbaka till den tid då dinosaurier vandrade över
jorden. I boken vaknar allt från dinosaurier till ammoniter till liv i en serie
illustrationer som skapades till Naturhistoriska muséets stora utställning om
urtidsdjur. De kompletteras av nyskrivna texter som gör nedslag i vår planets
urtidshistoria av Anna Davour, vetenskapsjournalist på tidskriften Forskning &
Framsteg.
ISBN: 978-91-88805-03-4
Release: mars 2019
FRIA LIGAN FÖRLAG - AKTUELLA BÖCKER

Cthulhu vaknar av H.P. Lovecraft, illustrerad av François Baranger
"...jag kan inte låta bli att omläsa den emblematiska ”The call of Cthulhu” från
1928 i denna praktfulla utgåva med François Barangers illustrationer." - Jonas
Thente, Dagens Nyheter
"Den nya utgåvan av Cthulhu vaknar från Fria Ligan är ett riktigt samlarexemplar
av en tidlös klassiker. Fans av kosmisk skräck bör göra plats för denna i sin
bokhylla." - Varvat
Ett mörker sänker sig obevekligt över världen. En äldre man avlider under
mystiska omständigheter. När hans släkting börjar gå igenom kvarlämnade
anteckningar kommer han en skrämmande sanning på spåren. Visionerna om
en ofattbar varelse försänkt i dvala driver människor till vansinne. Stjärnorna
står rätt. Slutet är nära. En berättelse som utforskar vad som sker när det
mänskliga sinnet konfronteras av kunskaper bortom verklighetens ramar.
ISBN: 978-91-87222-99-3
Releasedatum: 2018-09
Läs mer

Döden är bara början av Gunilla Jonsson och Michael Petersén
"En frisk fläkt i skräckvärlden" - C.R.M Nilsson
Berlin är en stad där verkligheten börjar rämna. Skulptören Amanda gjuter
svarta betongsuggor som vaknar till liv i ateljén. Svetlana söker allt mer
desperat efter sin försvunna syster. Clive drömmer att han vadar genom
taggtråd i helvetet. Dörrar öppnas mot en verklighet mänskligheten har valt
att glömma. Döden är bara början är en suggestiv skräckroman inspirerad av
rollspelet KULT, skriven av Gunilla Jonsson och Michael Petersén, författarna
till spelet.
ISBN: 978918722286
Releasedatum: 2018-04

Läs mer

Avgrund av Jeff VanderMeer
"Det var länge sedan jag blev så uppslukad och tagen av en berättelse som jag
blev av Avgrund. Definitivt en av årets bästa." ~ C.R.M Nilsson,
Område X har varit avskuret från resten av kontinenten i årtionden. En
expedition ger sig in i det okända med uppdraget att kartlägga landskapet,
observera sin omgivning och studera varandras reaktioner. Men det är
hemligheterna som de fört med sig över gränsen som till slut ska förändra
allt. Den prisbelönade romanen Avgrund av Jeff VanderMeer har filmatiserats
under den engelska titeln Annihilation.
ISBN: 9789187222856
Releasedatum: 2018-02
Läs mer

Passagen av Simon Stålenhag
"Hans konst förtjänar all världens uppskattning" - Expressen
Internationellt hyllade Simon Stålenhags bok Passagen utspelar sig i Amerika
1997. En tonåring och hennes robot rör sig genom landet i sin färd mot
kusten, omgiven av vrak efter enorma krigsdrönare tillsammans med skräp
från ett högteknologiskt konsumtionssamhälle i förfall.
Simon Stålenhags tidigare böcker Ur varselklotet och Flodskörden, utgivna av
Fria Ligan förlag, har rosats av kritiker både i Sverige och utomlands och har
gjort Stålenhag till en av världens mest eftertraktade visuella
historieberättare. Rättigheterna för Passagen har sålts till Hollywood och Ur
Varselklotet blir en amerikansk TV-serie av Amazon Prime i en nära framtid.
ISBN: 9789187222696

Releasedatum: 2017-12
Titta på trailern
Läs mer
FRIA LIGAN FÖRLAG – TIDIGARE BOKUTGIVNING:

För Gudinnan av Anders Fager
"Att kalla denna surrealistiska, gotiska feberfantasi för en skräckroman blir för
snävt, den öppnar upp för långt fler känslor och tolkningar. Jämförelser med
William S. Burroughs ligger nära till hands." - Dalarnas Tidningar
I ett London där solen har gått ned möts ett sällskap i en exklusiv takvåning
för att återuppleva känslor de haft för varandra i över ett århundrade.
Romanen För gudinnan är en gotisk kärlekshistoria i värld där tid och rum
börjat falla samman. Författaren Anders Fager lämnar den realistiska
skräcktraditionen för en vidunderlig resa. En lång natt väntar.
ISBN: 9789187222399
Releasedatum: 2017-10-02

Zonen vi ärvde av författarkollektivet Fruktan
"Det här är noveller av hög klass, så låt dig svepas med i en mörk, postapokalyptisk värld." - C.R.M Nilsson
Sverige har gått under och en värld infekterad av röta breder ut sig.
Överlevarna tvingas ut ur bunkrar, ut i den okända Zonen, när matförråden
sinar. Det är deras enda chans, men kan de överleva i spillrorna? Zonen vi
ärvde är en novellantologi av författarkollektivet Fruktan som för läsaren till
Stockholm efter den stora katastrofen.
ISBN: 9789187222481
Releasedatum: 2017-10-02
Kaknäs sista band av Anders Fager
"Jag är svag för undergångshistorier och det här är verkligen en suverän bok i
genren. Underhållande, fascinerande och spännande." - Tentakelmonster
Undergången kom. Stockholm är i ruiner och de få människor som finns kvar
kämpar för att överleva. Över ruinerna reser sig fortfarande Kaknästornet som
fortfarande sänder dagliga nyheter. För någon där uppe ser dem där nere. Och
pratar om en bättre framtid. Kaknäs sista band är en samling noveller av
Anders Fager som utspelar sig i Stockholm efter katastrofen.
ISBN: 9789187222221
Releasedatum: 2015-09-29

Samlade svenska kulter av Anders Fager (nyutgivning)
"Sällan har jag stött på en debutant med så mycket att säga, så mycket att
diskutera och leka med. Hos Fager hittar man den där kombinationen mellan
svartvit dokumentärrealism och hejdlöst effektsökeri som blir en så lyckad dekokt
när den skakas ordentligt." Jonas Thente, Dagens Nyheter
Samlade svenska kulter skildrar ett Sverige likt det vi lever i, men där det
lurar namnlösa fasor i skuggorna. I denna kultförklarade novellantologi
framträder en värld som är våldsam, realistisk, övernaturlig och
gripande.Anders Fagers skönlitterära debut tillhör ett av de centrala verken i
den samtida svenska skräckgenren.
ISBN: 9789187222412
Releasedatum: 2017-10-02

Flodskörden av Simon Stålenhag
"Uppväxtdramat är tidlöst men samtidigt listigt symbolmättat både i den
realistiska miljön och den alternativa magiska verkligheten." - Johan Köhler,
Litteraturmagasinet
Slingan är nedlagd. Livet har återgått till det normala när landskapet plötsligt
översvämmas av mörkt vatten som väller ut ur den underjordiska
anläggningen. Rykten sprids i klassrum och på skolgårdar, berättelser om
översvämningen och hur den har fört något med sig. En sak står klar: det
förflutna är inte redo att glömmas.
I konstboken Flodskörden fortsätter konstnären och författaren Simon
Stålenhag berättelserna från Ur varselklotet. Minnen från en barndom, fylld
av underliga maskiner och märkliga varelser från andra dimensioner. I
Flodskörden flyttar Stålenhag sitt fokus till 1990-talet, de stora
förändringarnas årtionde, när omvärlden på allvar kom till Sverige. Det här är

berättelser om ungdomsårens prövningar, om mobbning, första kyssar och
om att hitta sig själv – och robotar.
ISBN: 9789187222283
Releasedatum: 2016-09-26

Ur Varselklotet av Simon Stålenhag
”Övertygande och briljant vardaglig science fiction.” ~Expressen
”En fullträff av det där sällsynta slaget som verkar fullständigt självklar efter att
den är gjord.” ~Göteborgsposten
Simon Stålenhags bilder på ett 1980-talets Sverige befolkat av fantastiska
maskiner och märkliga varelser har spridit sig som en löpeld över världen.
Den träffsäkra skildringen av en barndom bland lovikavantar och Televerket-

bilar, kombinerad med de främmande och skrämmande maskinerna, skapar
en unik stämning. I boken Ur Varselklotet berättar Simon Stålenhag om
världen i maskinernas skugga, genom minnen och anteckningar från
ungdomar som levde i Slingans landskap.
ISBN: 9789187222115
Releasedatum: 2014-09-25

Nils Gulliksson – illustrationer och skisser av Orvar Säfström
“Det är en skarp studie av en illustratör med krut i pennan. Nils Gulliksson gav liv
åt det fantiserade och gläntade på dörren till det fantastiska. Stilbildande är ett
slitet ord, men på Gulliksson passar det som ett Rambo-pannband.” – Martin
Söderström, Aftonbladet
Nils Gullikssons klassiska bilder i Drakar och Demoner, Mutant och
Äventyrsspels andra rollspel på 80-talet har definierat hur fantasy skildras i
bild för en hel generation. Orvar Säfströms konstbok Nils Gulliksson –
illustrationer och skisser innehåller hundratals klassiska illustrationer och
verk, varav en del aldrig publicerats tidigare. I boken intervjuas Nils
Gulliksson och berättar historierna bakom bilderna.

ISBN: 9789187222337
Releasedatum: 2016-12-12
Fria Ligan förlag
www.frialigan.se

Fria Ligan förlag ger ut skönlitteratur, konstböcker och rollspelsböcker i
Sverige och internationellt. Vi har publicerat en rad prisbelönade
rollspelsböcker, hyllade konstböcker och romaner som öppnar dörrar till
fantastiska världar.
Våra rollspel inkluderar Nordiska väsen baserat på Johan Egerkrans
kritikerrosade bok med samma namn, Ur varselklotet (vinnare av fem ENnie
Awards 2017) och Flodskörden, baserade på Simon Stålenhags hyllade
konstböcker med samma namn, retrofantasyspelet Svärdets sång (vinnare av
fyra ENnie Awards 2019), det postapokalyptiska Mutant: År Noll, science
fictionspelet Coriolis – mörkret mellan stjärnorna, fantasyspelet Symbaroum
och det officiella ALIEN-rollspelet baserat på ALIEN-filmerna.
Förlagets skönlitterära utgivning inkluderar romanen Döden är bara början av
Gunilla Jonsson och Michael Petersén, romanen Avgrund av Jeff VanderMeer,
romanen För Gudinnan och novellantologierna Samlade svenska kulter och
Kaknäs sista band av författaren Anders Fager, novellantologin Zonen vi ärvde
av författarkollektivet Fruktan och konstboken Nils Gulliksson: illustrationer
och skisser av Orvar Säfström.
Vi har även publicerat de kritikerhyllade narrativa konstböckerna Passagen, Ur
varselklotet, Flodskörden och Urtidsbilder av den internationellt
uppmärksammade visuella berättaren Simon Stålenhag samt den illustrerade
utgåvan av den klassiska skräcknovellen Cthulhu vaknar av H.P. Lovecraft,
illustrerad av François Baranger.
Länkar:

Hemsida: www.frialigan.seFacebook: www.facebook.com/FriaLiganTwitter:
https://twitter.com/freeleaguepubInstagram:
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