
 idvintertid i Stockholm mot slutet av 1800-talet:  

 De mörka gränderna och fattigkvarteren hem- 

 söks av ond bråd död. En ung journalist undersöker 

de oförklarliga dödsfallen, men finner sig själv vara förföljd av 

ett väsen som är farligare än döden – en arabisk demon som 

rår över själar, mardrömmar och galenskap.

Demonus är en stämningsfull, klassiskt inspirerad skräck-

berättelse av en sort som sällan eller aldrig har skrivits av 

svenska författare. Den presenteras tillsammans med en kor-

tare novell i samma stil, Att sova. Båda är skrivna av Rickard 

Berghorn, översättare, redaktör och skräckkonnässör. Boken 

är mästerligt illustrerad av Nicolas Krizan.
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Andra intressanta böcker,
utgivna av Aleph Bokförlag:

Aurora Ljungstedt: Hin Ondes hus — I dödens lustgård: svenska 
sällsamheter (antologi) — E.T.A. Hoffmann: Falu gruva — Franz 
Oskar Wågman (”Sture Stig”): Prinsessan av Bandalore — E.T.A. 
Hoffmann: Två fantasistycken — Studier i svart (artikel antologi) 
— Bram Stoker och ”A–e”: Mörkrets makter — Fanta sins urskogar 
(artikelantologi) — Aurora Ljungstedt: Mord och ande väsen — På 
slaget tretton: berättelser efter midnatt (antologi) — Nattens para-
dis: svenska sällsamheter (antologi) — Skuggor vid afton lampan: 30 
nattstycken (antologi) — H.P. Lovecraft: Sökan det efter det drömda 
Kadath — William Hope Hodgson: Rösten i mörkret — Syner i 
natten: ett skräckgalleri (antologi) — Berättelser i svart (antologi) 

— Likkistförsäljaren (antologi) — J. Sheridan
Le Fanu: Grönt te — m.fl.

Besök

www.alephbok.com
Klassisk och nyskriven fantastik
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”Demonus – en vaka från skymning till gryning” trycktes första 
gången i tidskriften Minotauren nr 20, dec. 2003; den publi ceras 
här med smärre tillägg och omarbetningar. ”Att sova” publi ce ra des 
i Necronomicon i Sverige (Aleph Bokförlag, 2002) och därefter på 
engelska i bearbetat skick i Eldritch Tales vol. 2 nr 5 (Necronomicon      

Press, 2019); texten i denna bok motsvarar den
engelska publiceringen.

NICOLAS KRIZAN (född 1963)
Illustratör, formgivare och serietecknare. Nicolas Krizan – idag en 
av Sveriges främsta och mesta fantastiktecknare – illusterade no-
veller i Nova Science Fiction redan i början av 80-talet och har 
sedan dess tecknat omslag åt och illustrerat hundratals böcker i 
genrerna science fiction, fantasy och skräck. Krizan har tecknat se-
rier åt Muminmagasinet, Svenska Serier, Bizarro, Ernie m.fl. och 
var grafisk formgivare åt Optimal Press. Hans första bok efter eget 
manus blev en barnbok med skräcktema, Mallan är med – en otäck 
historia (Epix Bokförlag, 2016). Han layoutar nästan alla omslag 
till Alephs böcker och har illustrerat förlagets utgåvor såsom Grönt 

te (2000) av J. Sheridan Le Fanu och antologin
 På slaget tretton (2017).

Omslaget är tecknat och formgivet av Nicolas Krizan.

© 2019 Aleph Bokförlag och respektive upphovsman. Inlagan 
är formgiven av Rickard Berghorn. Första upplagan.

Tryckt av Unitedprint AB, Solna 2019.

isbn 978-91-87619-16-8
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Att sova
———————

En nattvaka från
Necronomicon i Sverige

”Också i Drömmen bör den kloke sky de Eviga Rymderna. I sitt 
hjärta vet dock varje varelse att Döden icke är en tillflykt, och att 
intet vilar för evigt – att även Döden i evigheten förgår. Och bland 

de öde vidderna vaknar vi alla till slut åter.”
– Handskrift i Olaus Wormius privata exemplar av Necronomicon, 

kommentar till en dikt av Abdul Alhazred.

1.

Jag hör dem till och med när jag håller för öronen. Det låter inte 
som tassar, inget tissel-tassel – utan... Men det är sådant jag inte 
får tänka på.

Ändå – jag kan inte låta bli att undra. Även om jag aldrig har sett 
dem, har jag en aning om hur de ser ut. Blekt skinn, gula ögon 
fulla av liv. Smutsiga... De äcklar mig. Det förekommer att jag 
vaknar, slår upp ögonen med känslan av dem på händerna eller i 
ansiktet. En kall beröring av naken hud och vassa naglar, om det 
inte är klor.

Jag tror de är feta. Det låter så när deras kroppar stryker mellan 
plankorna, tunga men ändå smidiga, mjuka och uppsvullna. Och 
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när jag håller för öronen hör jag dem i huvudet, hasande, grävan-
de, gnagande sig fram i mitt kött.

2.

– Vad kan detta vara? frågade jag.
Jag höll upp föremålet mot lampan.
– Dammigt är det, som du ser, sade docent Maurin och fingra-

de på glasögonen han hade hängande i ett snöre runt halsen. Han 
gjorde ofta så – glasen var flottiga och tummade. – Jag brukar 
alltid tvätta händerna när jag tagit i det, fortsatte han.

Föremålet var torrt och ihopskrumpet, gråfläckigt och blekvitt. 
Ett torkat djur, tänkte jag, kanske uppstoppat. Jag fann inget i 
den oformliga kroppen som jag kände igen. Fyra stumpar som 
måste ha varit extremiteterna, ett oigenkännligt huvud.

– Vad är det?
Jag strök det hårlösa skinnet.
– Ett av Johannes Francks försök, den välkände professorn och 

alkemisten på 1600-talet, sade han...

Köp boken i din bokaffär och läs vidare!
Eller beställ den direkt från förlaget:

www.alephbok.com
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... är Aleph Bokförlags nya tidskrift – gratis på nätet! Ett  webzine 
för klassiska och moderna sällsamheter, historiska och nutida 
märkligheter: Skräck, fantasy & science fiction i bok och film, bi-

sarr vetenskapshistoria, steampunk, verkliga brott... Artiklar
publiceras 2-4 gånger per år och ligger tillgängliga under

begränsad tid. Därefter utges de i bokform.

www.weirdwebzine.com
Film- & bokrecensioner — Krönikor — E.T.A. Hoffmann — 

Poltergeisten i fakta och fiktion — Sweeney Todd — Dekadens 
— Svensk 1800-tals-science fiction — Gustav Meyrink — 

Edgar Allan Poe — Jack the Ripper — H.P. 
Lovecraft — Och mycket annat.
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... är del av Aleph Bokförlag. Utger tankeväckande och märkliga 
böcker för dig som är intresserad av kuriosa, spekulationer, idé- 

och vetenskapshistoria. Förlaget publicerar fakta och skön-
litteratur för såväl fackmannen som den intresserade

lekmannen. Utgivningen är på svenska
och engelska.

www.timaiospress.com
Böcker av och om:

Epikuros — Lucretius — Atomism — Francis
Bacon — H.P. Lovecraft — Camille Flammarion — Diogenes

Laërtius — Emanuel Swedenborg — Erasmus Darwin —
E.T.A. Hoffmann — Platon — Andrew Crosse —

Och annat.


