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Fortællingen om kropsrøveren Anne Rice Hent PDF Forlaget skriver: Efter sejren over de fordømtes dronning
er Lestat godt træt af sin vampyrtilværelse. Derfor slår han hurtigt til, da en vis Raglan James opsøger ham

med et interessant forslag: I et par dage skal de bytte krop og dermed identitet.

Det viser sig dog hurtigt, at livet som dødelig alligevel ikke er noget for Lestat, og han ser derfor med længsel
frem til den dag, da der skal byttes tilbage. Men gode råd er dyre, da det viser sig, at Raglan James er sporløst

forsvundet – og med ham Lestats vampyrkrop!

"En gribende, sensuel og underholdende roman, som Anne Rice slet ikke har kunnet lade være med at
fortælle." – Preben B. Christensen, Det fri Aktuelt

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.

 

Forlaget skriver: Efter sejren over de fordømtes dronning er Lestat
godt træt af sin vampyrtilværelse. Derfor slår han hurtigt til, da en
vis Raglan James opsøger ham med et interessant forslag: I et par

dage skal de bytte krop og dermed identitet.

Det viser sig dog hurtigt, at livet som dødelig alligevel ikke er noget
for Lestat, og han ser derfor med længsel frem til den dag, da der
skal byttes tilbage. Men gode råd er dyre, da det viser sig, at Raglan
James er sporløst forsvundet – og med ham Lestats vampyrkrop!

"En gribende, sensuel og underholdende roman, som Anne Rice slet
ikke har kunnet lade være med at fortælle." – Preben B. Christensen,

Det fri Aktuelt
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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