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Han förde mig in i den gröna vagnen. "Ni kommer att få se besynnerliga saker", sade den gamle. Vid dessa ord
upplystes rummet av ett klart men blodigt sken. Stödda mot väggarna stod hela rader av lik, gula, hemska,
vanställda. Några gapskrattade, andra vred sig i dödsryckningar; några var nakna, andra i rika dräkter.
Halvnakna häxor red på bockskelett, fasliga gnomer hakade sig fast i väggarna; över deras huvudskallar
skakade en vampyr sina fantastiska vingar. Hela denna vidunderliga värld av orörliga och döda skuggbilder
såg ut att vilja skrika och flyga. Ihåliga munnar och tomma ögongropar brann som om blodflammor rann i
deras ådror. "Nog!" skrek jag. "Nog, för guds skull!" 30 klassiska rysare samlas här i en antologi fullmatad
med fasor, övernaturliga mysterier och gravlika stämningar. Skräckens klassiker samsas sida vid sida med
nyupptäckta häxmästare. Och inga av dessa noveller har översatts till svenska i modern tid -- allt kommer att
vara lika fräscht och nytt för läsaren som en exklusiv, vällagrad mögelost!
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