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Optisk bedrag A. Silvestri Hent PDF Forlaget skriver: Bogens fortællinger er af mange og af ingen genrer, da
Silvestri ikke  lader sig begrænse, men har et alsidigt og spændende fortælleunivers. Han er manden ved

bålstedet som folk flokkes om for at få lov at leve sig ind i hans historier, både når de handler om hverdagens
skæbner og når de udforsker menneskers mørke sider.

A. Silvestri (f. 1977) debuterede i 2010 med den roste novellesamling Køtere dør om vinteren. Siden har han
udgivet romanen Pandaemonium og novellesamlingen Faderens sønner. Han har optrådt i et væld af
antologier og har vundet Niels Klim-prisen i 2012. A. Silvestri skriver i alle genrer, realistiske som

fantastiske, og det er netop krydsfeltet mellem disse der sikrer at læseren aldrig er helt sikker på hvad man
kan forvente, når man bladrer næste gang. Optisk bedrag er hans fjerde bog.
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