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Blackwood Farm Anne Rice Hent PDF Forlaget skriver: Da den unge Quinn Blackwood mod sin vilje gøres
til vampyr, får det konsekvenser for hans forhold til den gådefulde ledsagerånd, Trold, der har fulgt ham siden

hans tidligste barndom. Dengang fungerede Trold som en hyggelig legekammerat, en ven fra en usynlig
verden, men nu har ånden helt ændret karakter. Han er sygeligt jaloux på de nye kontakter, som Quinns
vampyrstatus har givet ham, og ikke mindst på den kønne unge heks Mona Mayfair, som er en alvorlig

konkurrent til Quinns følelser.

Til sidst ved Quinn hverken ud eller ind, så han henvender sig til den legendariske vampyr Lestat og beder
om hjælp. Men da de i fællesskab forsøger at løse problemet, afdækkes en grufuld hemmelighed i Quinns

egen fortid. 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: Da den unge Quinn Blackwood mod sin vilje gøres
til vampyr, får det konsekvenser for hans forhold til den gådefulde
ledsagerånd, Trold, der har fulgt ham siden hans tidligste barndom.
Dengang fungerede Trold som en hyggelig legekammerat, en ven fra
en usynlig verden, men nu har ånden helt ændret karakter. Han er
sygeligt jaloux på de nye kontakter, som Quinns vampyrstatus har
givet ham, og ikke mindst på den kønne unge heks Mona Mayfair,

som er en alvorlig konkurrent til Quinns følelser.

Til sidst ved Quinn hverken ud eller ind, så han henvender sig til den
legendariske vampyr Lestat og beder om hjælp. Men da de i
fællesskab forsøger at løse problemet, afdækkes en grufuld

hemmelighed i Quinns egen fortid. 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
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