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En vampyrs bekendelser Anne Rice Hent PDF Det er aften i San Francisco. I et lille mørkt værelse sidder en
ung mand og fortæller en journalist om sit makabre liv, fra da han for 200 år siden som et ganske almindeligt

ungt menneske lagde hals til vampyren Lestats sylespidse hjørnetænder og derved blev udødelig.

Anne Rice er en af USA‘s store bestsellerforfattere. Hun er en mester i at sammenflette den virkelige og den
overnaturlige verden i vidt forgrenede historier. Anne Rice bruger vampyrerne til at springe i forskellige

historiske perioder, og i hendes romaner, der alle har kampen mellem det gode og det onde som
omdrejningspunkt, blandes historie, tro, filosofi og erotik på fabelagtig vis.

"Blandingen af fantasi, eksistentielt engagement og stilfuldt sprog gør "En vampyrs bekendelser" til en
umådelig smuk og rig bog, der kun kan anbefales på det varmeste." - Susanne Bjertrup, Weekendavisen

Anne Rices "Vampyrkrøniken" består til dato af 12 bøger, hvoraf de 9 er oversat til dansk. Første bind i
serien, "En vampyrs bekendelser", om vampyrerne Louis og Lestat blev i 1994 filmatiseret med Tom Cruise

og Brad Pitt i hovedrollerne.

Den amerikanske bestsellerforfatter Anne Rice (f. 1941) skriver gyser- og fantasyromaner, der ofte har
vampyrer, hekse og mumier i hovedrollerne. Bedst kendt er hun for debutromanen "En vampyrs bekendelser"
fra 1976, der blev filmatiseret i 1994 med Tom Cruise og Brad Pitt i hovedrollerne. En stor del af hendes
romaner foregår i New Orleans, hvor hun selv er født og har boet det meste af sit liv. Hendes arbejde har

desuden haft en betydelig indflydelse på ungdomsundergrundskulturen Goth.
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