
Taltos
Hent bøger PDF

Anne Rice

Taltos Anne Rice Hent PDF Den stenrige Mayfair-klan fra New Orleans har i århundreder haft tæt kontakt til
overnaturlige væsner. Nu hører familiens overhoved, Rowan Mayfair, rygter om, at man i Skotland har set en

taltos – et menneskelignende væsen, som kan formere sig hurtigt og leve i hundreder af år og dermed
uddistancere menneskeheden.

Rowan rejser til Skotland for at undersøge sagen nærmere. Her møder hun Ash, en meget rig amerikansk
dukkefabrikant, som hidtil har hemmeligholdt, at han er en taltos, fordi han ikke har kunnet finde en

kvindelig artsfælle til at føre slægten videre.

Efter hjemkomsten til USA opsøger Ash Rowan i New Orleans, men deres venskab besværliggøres af, at hun
ikke tør bringe menneskeheden i fare ved at fortælle ham, at der i Mayfair-klanen netop er født en kvindelig

taltos.

"… hvis man kan lide historier om vampyrer og andre, hvis bud på alternativ livsstil er højst radikal, så er der
næppe nogen tvivl om, at Anne Rice kan levere den ønskede kvalitetsstemplede vare." – Lars Ole Sauerberg,

Jyllands-Posten

"Anne Rice er en uovertruffen mytemager i denne klassiker, der hensætter læseren i en tilstand, hvor man
ikke rigtig ved, om man skal føles sig voldtaget eller bjergtaget. Det er nok begge dele." – Mette Strømfeldt,

B.T.

Hver generation har sin heks. Sådan er det i hvert fald for Mayfair-familien fra New Orleans. Den
amerikanske forfatter Anne Rices heksetrilogi består af bøgerne "Heksetimen", "Lasher" og "Taltos".

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.

 

Den stenrige Mayfair-klan fra New Orleans har i århundreder haft
tæt kontakt til overnaturlige væsner. Nu hører familiens overhoved,
Rowan Mayfair, rygter om, at man i Skotland har set en taltos – et
menneskelignende væsen, som kan formere sig hurtigt og leve i

hundreder af år og dermed uddistancere menneskeheden.

Rowan rejser til Skotland for at undersøge sagen nærmere. Her
møder hun Ash, en meget rig amerikansk dukkefabrikant, som hidtil
har hemmeligholdt, at han er en taltos, fordi han ikke har kunnet

finde en kvindelig artsfælle til at føre slægten videre.

Efter hjemkomsten til USA opsøger Ash Rowan i New Orleans, men
deres venskab besværliggøres af, at hun ikke tør bringe

menneskeheden i fare ved at fortælle ham, at der i Mayfair-klanen
netop er født en kvindelig taltos.

"… hvis man kan lide historier om vampyrer og andre, hvis bud på



alternativ livsstil er højst radikal, så er der næppe nogen tvivl om, at
Anne Rice kan levere den ønskede kvalitetsstemplede vare." – Lars

Ole Sauerberg, Jyllands-Posten

"Anne Rice er en uovertruffen mytemager i denne klassiker, der
hensætter læseren i en tilstand, hvor man ikke rigtig ved, om man
skal føles sig voldtaget eller bjergtaget. Det er nok begge dele." –

Mette Strømfeldt, B.T.

Hver generation har sin heks. Sådan er det i hvert fald for Mayfair-
familien fra New Orleans. Den amerikanske forfatter Anne Rices
heksetrilogi består af bøgerne "Heksetimen", "Lasher" og "Taltos".

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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