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De fordømtes dronning Anne Rice Hent PDF Vampyren Lestat har med sin gigantiske rockkoncert i San

Francisco vækket Akasha, de fordømtes dronning, som er alle vampyrers ophav. Nu har hun ophøjet sig selv
og Lestat til gudestatus og samtidig udklækket en grusom plan, som går ud på at dræbe næsten alle mænd. De
gamle vampyrer samles til rådslagning, men det står snart klart, at kun én har magt til at forhindre blodbadet:
Mekare, som 6.000 år tidligere sammen med tvillingesøsteren Maharet blev ofre for Akashas hæmningsløse

ondskab. "Anne Rice er en gudbenådet skribent. Poesien flyder fra hende på 612 sider. Hun spænder
spændingsbuen igen og igen og skaber det ene ophidsende klimaks efter det andet. Og hun gør det elegant,
feminint og meget erotisk." – Ella Fiil, Amtsavisen Randers 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.

 

Vampyren Lestat har med sin gigantiske rockkoncert i San Francisco
vækket Akasha, de fordømtes dronning, som er alle vampyrers
ophav. Nu har hun ophøjet sig selv og Lestat til gudestatus og

samtidig udklækket en grusom plan, som går ud på at dræbe næsten
alle mænd. De gamle vampyrer samles til rådslagning, men det står
snart klart, at kun én har magt til at forhindre blodbadet: Mekare,
som 6.000 år tidligere sammen med tvillingesøsteren Maharet blev

ofre for Akashas hæmningsløse ondskab. "Anne Rice er en
gudbenådet skribent. Poesien flyder fra hende på 612 sider. Hun

spænder spændingsbuen igen og igen og skaber det ene ophidsende
klimaks efter det andet. Og hun gør det elegant, feminint og meget

erotisk." – Ella Fiil, Amtsavisen Randers 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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