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Succesen med science fiction-antologier med
nyskrevne danske noveller fortsætter
Den 18. september 2013 udkommer antologien
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Lige under overfladen-serien behøver efterhånden næppe
nogen introduktion. For syvende år i træk kan SFC således
præsentere en originalantologi med danske science fictionnoveller, som både nybegyndere indenfor genren og garvede
science fiction-veteraner vil kunne finde stof til eftertanke og
føde til de små grå i.
I antologien vil du i år bl.a. finde tidsrejser, alternative
virkeligheder, satiriske fremtidsscenarier, aliens i forskellige
sammenhænge, besøg fra fremmede, undertrykkende
diktaturer, surrealisme, spekulativ fiktion, en ’du er helten’
historie, et enkelt digt og meget mere.
For de 16 tekster af samme antal forskellige forfattere, der
er udvalgt til dette års første antologi, gælder, ligesom de
tidligere år, at de er udvalgt både på basis af deres litterære
kvalitet, deres bredde indenfor genren og fordi de har et
budskab de vil delagtiggøre læseren i.
Igen i år er der kommet så mange velkvalificerede historier,
at det har været nødvendigt at fravælge historier, som havde
kvaliteten til at komme med. Og på trods af, at der i dette år
udkommer to antologier på hver over 250 sider, har det stadig
været nødvendigt at frasortere over halvdelen.
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