PRESSRELEASE 2018-09-13

Anders Fagers berättelser blir scenarion till Call of Cthulhu på svenska
Eloso Förlag fick under augusti licensen från Chaosium för att ge ut det amerikanska rollspelet Call of
Cthulhu på svenska och har nu börjat sätta ihop en arbetsgrupp för att titta på vad som ska ingå i den
första releasen av produkter, beräknad för julen 2019.
Anders Fagers Lovecraft-inspirerade böcker, med Samlade Svenska Kulter i täten, har flera noveller
som har fått inspiration från HP Lovecraft, författaren som skapade mytologin som återfinns i Call of
Cthulhu. Nu kommer några av berättelserna och karaktärerna i Fagers bok inspirera äventyr till
rollspelet när det släpps på svenska.
”När jag läste några av berättelserna i Samlade Svenska Kulter första gången kände
jag direkt att det var rollspelsmaterial i flera av karaktärerna och händelserna. Några
av berättelserna i Samlade Svenska Kulter är bland den mest spännande Cthulhiana
jag läst,” säger Björn Flintberg, förlagschef på Eloso Förlag.
Äventyren kommer baseras på nyskrivet material från Fager, inspirerade av berättelserna och
karaktärerna, och fokusera på några av novellerna ur Samlade Svenska Kulter. De kommer sedan
utgöra grunden för att skapa äventyr inom ramen för rollspelet Call of Cthulhu.
”Med det här sluts cirkeln som påbörjades när jag skrev den första berättelsen
inspirerad av Lovecrafts berättelser. Jag vill försöka komma bort från den ibland
humoristiska ton som präglar en del av de moderna texter som skrivits. Jag tror på
diskbänksrealism för 2000-talet och tentakeltät skräck i Lovecrafts anda,” säger
Anders Fager.
Berättelserna kommer väljas ut under hösten och koncepten för äventyren ska godkännas av
Chaosium innan de börjar produceras med start under nästa år tillsammans med översättningar av
regelboken, och en kampanjbok om Skandinavien på 1920-talet, samt andra äventyr för den svenska
versionen av Call of Cthulhu.

Fagers Lovecraftinspirerade verk inleddes av novellsamlingen ”Svenska Kulter” (Wahlström & Widstrand 2011), återutgiven i
ny tappning som ”Samlade svenska kulter” (Fria Ligan, 2017), och de två självständiga romanerna i samma svit: ”Jag såg henne
idag i receptionen” (W&W, 2012) och ”En man av stil och smak” (W&W 2014), samt en tredje ej ännu utkommen roman.

För mer information:
Björn Flintberg, Eloso Förlag. 0766-292925 eller bjorn@eloso.se.

Eloso Förlag är ett modernt förlag som i sin utgivning fokuserar på berättelser från dåtid, samtid och framtid. Förlaget ger ut
verk över hela bredden från spel till skön- och facklitteratur.

