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"Vad hände med den där tjejen, Cecilia?"frågade mamma. "Hon med
rött hår. Du brukade kalla henne Kassandra. På den tiden du ville att

vi skulle kalla dig Ariadne."Hon log. "Det var väldigt gulligt."

"Jag vet inte", sade Emma. "Jag har inte sett henne sen jag var sjutton.
Det vet du."

"Hur skulle vi kunna veta det?"sade pappa. "Vi håller kontakten med
våra gamla klasskamrater."

"På grund av det som hände", sade Emma. "Jag vill inte prata om det."

Då blev mamma och pappa tysta. Till och med de visste att de inte
borde ha nämnt det.

 

En vinternatt på 90-talet. Fyra tonåringar har tagit sig till en stuga
strax utanför Stockholm för att se lussiferda, det ursprungliga

lussetåget som just på lucianatten drar över himlen med demoner och



häxor i släptåg. Ett skrik från himlen och plötsligt är de bara två
kvar.

Lussiferda är en mörk fantasyhistoria med skräckinslag, och
samtidigt ett retrospektiv över 90-talets gothkultur.

 

Karin Tidbeck (född 1977) är från Stockholm men numera bosatt i
Malmö, där hon arbetar som frilansskribent, översättare och lärare i
kreativt skrivande. Tidbecks eget författarskap rör sig främst i

genrerna fantasy och science fiction, och hon skriver såväl noveller
som romaner, både på svenska och på engelska. Debuten i den

engelskspråkiga världen kom 2012 med novellsamlingen Jagannath,
som nominerades till och belönades med flera stora priser. Om denna
samling skrev den ikoniska författaren Ursula K. Le Guin: "I have
never read anything like Jagannath. Karin Tidbeck s imagination is

recognizably Nordic, but otherwise unclassifiable quietly,
intelligently, unutterably strange. And various. And ominous. And
funny. And mysteriously tender. These are wonderful stories."

Novellen Lussiferda skrevs ursprungligen på engelska, då med titeln
Anywhere Out of the World, men översattes av Karin Tidbeck själv

inför utgivningen på Novellix hösten 2018.
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