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Blod og guld Anne Rice Hent PDF Marius er en af de ældste vampyrer. I et forsøg på at forlige sig med sin
vampyrskæbne rejser han til Egypten for at opsøge alle vampyrers ophav, og her gør de guddommelige

forældre, Akasha og Enkil, det klart for ham, at de ønsker, at han skal påtage sig opgaven med at sørge for
deres fremtidige sikkerhed. Da han i første omgang bringer dem til et skjulested i Antiochia, møder han sin
ungdoms kærlighed, Pandora, som er flygtet fra den politiske uro i Rom under kejser Tiberius. Hun overtaler
ham til at gøre hende til vampyr, så de kan leve sammen, men trods deres stærke følelser for hinanden er
deres temperamenter uforenelige, og en dag giver Marius op og rejser uden varsel sin vej, men som

århundrederne går, forstår han, at bruddet med Pandora var en frygtelig fejltagelse, og at han må sætte alt ind
på at finde hende igen. 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.

 

Marius er en af de ældste vampyrer. I et forsøg på at forlige sig med
sin vampyrskæbne rejser han til Egypten for at opsøge alle

vampyrers ophav, og her gør de guddommelige forældre, Akasha og
Enkil, det klart for ham, at de ønsker, at han skal påtage sig opgaven
med at sørge for deres fremtidige sikkerhed. Da han i første omgang
bringer dem til et skjulested i Antiochia, møder han sin ungdoms

kærlighed, Pandora, som er flygtet fra den politiske uro i Rom under
kejser Tiberius. Hun overtaler ham til at gøre hende til vampyr, så de
kan leve sammen, men trods deres stærke følelser for hinanden er
deres temperamenter uforenelige, og en dag giver Marius op og

rejser uden varsel sin vej, men som århundrederne går, forstår han, at
bruddet med Pandora var en frygtelig fejltagelse, og at han må sætte



alt ind på at finde hende igen. 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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