PRESSRELEASE
Följeslagarna i samarbete med Mardrömsförlaget presenterar stolt

COLORADOKILLEN
Den första svenska Stephen King-boken
utgiven i begränsad upplaga signerad av King!

Örebro 1 april 2005
Efter ett år av förhandlingar är vi extremt glada att kunna rapportera att Följeslagarna tillsammans
med skräck- och fantasyförlaget Mardrömsförlaget kommer att ge ut den första icke engelskspråkiga
Stephen King-bok som släpps i begränsad upplaga.
COLORADOKILLEN kommer att ges ut i tre olika varianter.
1) En inbunden utgåva i 800 exemplar. Boken är signerad av Stephen King. Pris 999:2) En inbunden utgåva i träbox i 200 exemplar. Både boken och boxen är signerad av Stephen
King. Pris 1999:3) En inbunden utgåva i metalbox i formen av staten Colorado i 10 ex. Denna utgåva har även
illustrationer av April Joke. Både boken och boxen är signerad av Stephen King och April Joke.
2999:Boken kommer att släppas den 1 april 2006. Mer information kommer fortlöpande under året.
“When I heard that these dedicated fellows wanted to do a limited of THE COLORADO KID I never
hesitated. Then when I saw the illustrations by April Joke I was just blown away.”
- Stephen King, April 1, 2005.
“Vi på Mardrömsförlaget har varit medlemmar i Följeslagarna länge och gick direkt igång på
samarbetsförslaget. Vi är mycket stolta över att få vara med om denna historiska händelse.”
- Stefan Kunglin, Mardrömsförlaget
“Det känns helt otroligt att få ge ut en King-bok efter att ha varit ett fan så länge. När vi skickade
förfrågan till Stephen Kings advokat den 1 april förra året trodde vi nog aldrig att det skulle bli
verklighet.”
- Anders Jakobson
”Inte nog med att vi fick rättigheterna till en King-bok, vi fick också April Joke att illustrera den.
Snacka om flax!”
- Hans-Åke Lilja

För mer info om Följeslagarna: http://www.Foljeslagarna.com
För mer info om Stephen King: http://www.StephenKing.com
För mer info om Mardrömsförlaget: http://www.Mardromsforlaget.se
För mer info om April Joke: http://www.DuHarBlivitLurad.com

