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BESKRIVNING
I Fantasy introduceras en helt ny genre, Stureplansfantasy - Snabba cash möter Narnia. Novellen är en
berättelse om Hemligheten, ett ofullbordat filmprojekt, där vi befinner oss i gränslandet mellan verklighet
och fiktion. Med ett rappt och lekfullt språk låter författaren oss möta några av de involverade, alla klädda
i sagoskrud: Dvärgen, Häxmästaren, Den namnlöse och såklart Den Sorgsne Prinsen.Jag mötte Den
Sorgsne Prinsen av en slump, på en bar, det gör det samma vilken. Jag var en av alla would be-prinsessor
han bjudit på drinkar. Det slutade med att jag följde med honom hem. Inte för att han egentligen var den
sorts typ som intresserar mig. Utan för att han var den sorts typ vars historia intresserar mig.Fantasy är
Novellix nr 26. Novellix ger ut nyskrivna noveller av svenska författare, skådespelare och musiker.
Novellerna finns i tre format - som e-bok, ljudbok och pappersbok. Du kan även prenumerera på dem. Läs
mer på novellix.se
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Browse Movies and TV by Genre - IMDb
Fantasy films have a history almost as old as the medium itself. However, fantasy films were relatively
few and far between until the 1980s, when high-tech filmmaking ...

Fantasy film - Wikipedia
Fantasy genre: new releases and popular books, including The Wicked King by Holly Black, King of Scars
by Leigh Bardugo, The Gilded Wolves by Roshani Cho...

Fantasy Hockey 2018 | Fantasy Hockey | Yahoo! Sports
Final Fantasy. 1,036,158 likes · 4,332 talking about this. ESRB Rating: EVERYONE 10+ to Mature.
May contain content inappropriate for children. Visit...
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