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”Metro”- författaren Dmitry Glukhovsky skriver direkt för 
ljud 
  
Den ryske författaren Dmitry Glukhovsky är kanske mest känd för sin dystopiska sci-
fi-trilogi som inleds med Metro 2033. Böckerna, som har miljontals hängivna läsare 
världen över, har översatts till mer än 30 språk och ligger även till grund för ett antal 
first shooter spel. Nu skriver den hyllade författaren sin sista dystopi – direkt för ljud. 
The Outpost är en Storytel Original-produktion med premiär i Ryssland den 17:e maj. I 
september följer lansering i flera europeiska länder. 
 
Den 16:e maj ordnas en pressträff i Moskva där det finns möjlighet för journalister att träffa 
Dmitry Glukhovsky för enskilda intervjuer.  
 
”Det här är naturligtvis en fantastisk möjlighet för oss att ge både befintliga lyssnare och 
förhoppningsvis nya målgrupper en möjlighet att ta del av en extremt välskriven serie som 
specialskrivs för ljudboksformatet. Vi är väldigt glada över samarbetet med Glukhovsky och 
hoppas att många ska upptäcka författarskapet”, säger Rickard Henley, Head of Storytel 
Publishing på Storytel. 
  
I Outpost återvänder författaren till sitt unika post-apokalyptiska landskap från Metro-
serien för sista gången i en knivskarp och ögonöppnande berättelse om synd och försoning, 
om ansvar och ansvarslöshet, och om arvet till våra barn i en tid då hat blivit ett spel att spela 
och världen tycks oförmögen att minnas sitt förflutna. 
 
Efter ett förödande krig, där förbjudna vapen använts, är Ryssland bara en spillra av det land 
det en gång var. Gränsen till “Moskvas Imperium” ligger bara en kort bit ifrån huvudstaden, 
läng med floden Volga, nu förgiftad av kriget. Ingen har någonsin korsat bron från andra 
sidan floden på flera år. Inte förrän nu … 
 
Dmitry Glukhovsky om varför han har valt att skriva för ljud: 
 
”I mitt arbete har jag alltid letat lika mycket efter nya idéer kring intrig och story, som efter 
nya sätt att nå ut till en publik som mer än någonsin är distraherade från böcker genom 
konkurrerande media – tv-serier, gaming, sociala medier etc. Jag publicerade min första 
roman som ett gratisläsarprojekt på webben 2002 och använde då bloggar och sociala medier 
som publiceringsplattform. Nu när streamingtjänsterna för ljud kastar oss tillbaka till det 
muntliga berättandet under Homeros tid, är jag mån om att använda tillfället att berätta en 
historia som jag har arbetat på i många år och som lämpar sig allra bäst för ljud – The 
Outpost.” 
 



 
 Författaren kommer att närvara vid följande event de närmaste månaderna: 
  
Moskva den 16:e maj: Release-event och individuella intervjuer 
Sofia 27:e maj: Release-event 
Varna 29-30:e maj: Litteraturfestival 
Stockholm 14:e sep: Comicon-mässan 
Göteborg 26-27:e sep – Bokmässan 
  
Är du intresserad av att komma till pressträffen i Moskva? Eller vill du intervjua 
författaren under besöket i Stockholm eller Göteborg? Välkommen att kontakta: 
  
Tiina Nevala, PR-ansvarig Storytel 
Tel: 070 241 8301 
E-post: tiina.nevala@storytel.com 
  
 
 
  
 
 


