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Pressrelease 2017-09-04 

Svensk författare skriver dystopi med 

HBTQ-tematik 

Wela Förlag publicerar i september A. R. 

Yngves dystopiroman DARC AGES – De 

mörka tidevarven – Fjärde boken: 

Maskernas stad. Detta är senaste delen 

bokserien som tidigare utkommit på 

engelska som Darc Ages, och som nu också 

finns på svenska. I Maskernas stad möter 

läsaren en postapokalyptisk ”framtida 

medeltid” med feodalsamhällen, riddare i 

rustning, talande robotar, mutanter – och 

sexuella tabun.   

”Darc Ages – De mörka tidevarven är en dystopi, 

men också en episk äventyrsberättelse som 

försöker se historien ur ett mycket långt 

perspektiv”, säger A. R. Yngve. ”Berättelsens 

övergripande tema är att den framtida utvecklingen har gått både framåt och bakåt 

– en ’framtida medeltid’ har uppstått hundratals år efter att vår civilisation gått 

under. I den nya boken i serien, Maskernas stad, tas också upp hur sexuella 

minoriteter överlever i den världen. En av huvudpersonerna är homosexuell, men 

uppmanas att hålla det hemligt och leva på ett sätt som han uppfattar som hyckleri. 

Samtidigt besöker han en mystisk sluten stad där alla invånarna bär ansiktsmask 

offentligt – vilket på ett ironiskt vis speglar hans egen situation. 

  ”Bokserien har den dubbla titeln Darc Ages – De mörka 

tidevarven för att huvudpersonen i de första tre böckerna 

heter ’Darc’ – en oöversättlig engelsk ordlek – och de 

böckerna gavs först ut på engelska. Min fru övertalade 

mig att börja översätta serien till svenska. Maskernas stad 

kommer också ut i en kraftigt reviderad ny engelsk 

version i år.” 
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  Alla böckerna i serien Darc Ages – De mörka 

tidevarven är illustrerade av A. R. Yngve. Han 

gör också illustrationer och bokomslag åt andra 

författare – bl.a. KG Johanssons bok Staden 

under jorden (2017).  

  Yngve har dessutom skrivit många andra 

böcker (se bibliografin nedan). Han har 

medverkat i den uppmärksammade antologin 

Waiting for the Machines to Fall Asleep (2015) och 

har fått flera noveller publicerade utomlands, 

bl.a. i Kina.  

  A. R. Yngve är född i Göteborg, men bor 

sedan länge i Norge med fru och ett barn.  

 

 

Böcker på svenska av A. R. Yngve: 

• 2004 - Terra Hexa  (ungdomsbok, Wela Förlag, återutgiven 2014) 
• 2006 - Terra Hexa II  (ungdomsbok, Wela Förlag, återutgiven 2014) 
• 2007 - Terra Hexa 3  (ungdomsbok, Wela Förlag, återutgiven 2014) 
• 2011 - Supermobilen (mellanåldersbok, Wela Förlag) 
• 2012 - Sagopyjamasen (illustrerad sagobok, Wela Förlag) 
• 2012 - Vaernen den fördömde (fantasy, Wela Förlag) 
• 2013 - Hundra tusen pirater (illustrerad sagobok, Wela Förlag) 
• 2014 - Fruktans fysik (novellsamling, Wela Förlag) 
• 2016 - Darc Ages - De mörka tidevarven - Första boken: Uppvaknandet (dystopi, 

Wela Förlag) 
• 2016 - Darc Ages - De mörka tidevarven - Andra boken: Ödemarkens barn  
• 2016 - Darc Ages - De mörka tidevarven - Tredje boken: Slaget om framtiden 
• 2016 - Monster i massor (illustrerad sagobok, Wela Förlag) 
• 2017 - Staden under jorden (som illustratör; text av KG Johansson; Wela Förlag)  
• 2017 - Darc Ages - De mörka tidevarven – Fjärde boken: Maskernas stad  
 

Böcker på engelska av A. R. Yngve: 

• 1999-2000 - Darc Ages (som följetong på författarens webbsajt) 
• 2010 - Alien Beach (e-bok) 
• 2011 - The Face In The Door And Other Stories (novellsamling, e-bok) 
• 2011 - The Time Idiot (e-bok) 
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• 2012 - Blood & Swine: A Comedy of Terrors (e-bok) 
• 2016 - Darc Ages Book One: The Awakening – Illustrated Edition (e-bok) 
• 2016 - Darc Ages Book Two: Children of the Wasteland – Illustrated Edition 
• 2016 - Darc Ages Book Three: The Battle for Tomorrow– Illustrated Edition 
• 2016 - The Flattered Planet And Other Stories (novellsamling, ebok) 
• 2016 - The Argus Project (e-bok) 

 
Kontaktuppgifter:  

A. R. Yngve 

aryngve@gmail.com 

Författarens blogg: 

http://aryngve.blogspot.com 

Bokserien DARC AGES – De mörka tidevarvens officiella webbsajt: 

http://darcages.com 
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