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Novellix - stor litteratur i litet format  

Det här är en ask fylld med berättelser av fyra legendariska science fiction-författare. Här samsas mörka
dystopier med förgörande robotkrig, dolda riken och ödesdigra tidsresor - lysande noveller av sci fi-genrens

grundare och mästare. 

Asken innehåller fyra böcker:
H. G. Wells - De blindas rike

Ursula K. Le Guin - Ett nytt Atlantis
Ray Bradbury - Ett dån av åska
Philip K. Dick - Försvararna

"Allra bäst är science fiction i novellform, och därför är det extra roligt när novellförlaget Novellix för sin
första science fiction-utgivning har valt fyra av seriens giganter [...] Novellkvartetten speglar bredden i

genren"
...

"Philip K Dicks 'Försvararna' från 1953 och Ursula K Le Guins 'Ett nytt Atlantis' från 1975 skulle kunna vara
dystopier skrivna i dag, vilket är både märkligt betryggande och ofantligt skrämmande"
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