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Uhyret i Essex Sarah Perry Hent PDF "En af årtiets mest uforglemmelige historiske romaner." - Sunday Times
Kåret som Årets bedste roman 2016 ved British Book Awards og af boghandlerkæden Waterstones.  1893.
Noget skræmmende er blevet set i marsken langs kysten ved Essex, og i den lille by Aldwinter er folk på

randen af hysteri. Rygterne går om, at det er et søuhyre, der før har taget menneskeliv og nu er skyld i et nyt
dødsfald. Den unge enke Cora er for nylig flyttet til byen sammen med sin søn. Hun interesserer sig for
naturvidenskab og dyreliv og er overbevist om, at der må findes en naturlig forklaring på rygterne. Hun

starter sin egen undersøgelse, men i mødet med den lokale præst bliver hendes livssyn og holdninger omkring
videnskab og religion udfordret, og nye følelser vækkes. "Uimodståelig. Dette er den bedste roman, jeg har
læst i årevis." - Daily Telegraph "En pragtpræstation." - Independent "Udsøgt og fængslende. Som at læse
Dickens." - Daily Express "Søslangen i Essex er en nydelse at læse, fuld af vid og charme, skrevet af en

meget talentfuld forfatter." - Sarah Waters "Ambitiøs ... frodig og fantastisk." - New York Times
"Uimodståelig debutroman." - Washington Post "Utrolig underholdende." - Wall Street Journal "En historisk

roman med dybde. Perry skriver fantastisk og fortjener stor opmærksomhed." - The Bookseller

 

"En af årtiets mest uforglemmelige historiske romaner." - Sunday
Times Kåret som Årets bedste roman 2016 ved British Book
Awards og af boghandlerkæden Waterstones.  1893. Noget

skræmmende er blevet set i marsken langs kysten ved Essex, og i den
lille by Aldwinter er folk på randen af hysteri. Rygterne går om, at
det er et søuhyre, der før har taget menneskeliv og nu er skyld i et
nyt dødsfald. Den unge enke Cora er for nylig flyttet til byen

sammen med sin søn. Hun interesserer sig for naturvidenskab og
dyreliv og er overbevist om, at der må findes en naturlig forklaring
på rygterne. Hun starter sin egen undersøgelse, men i mødet med den
lokale præst bliver hendes livssyn og holdninger omkring videnskab
og religion udfordret, og nye følelser vækkes. "Uimodståelig. Dette



er den bedste roman, jeg har læst i årevis." - Daily Telegraph "En
pragtpræstation." - Independent "Udsøgt og fængslende. Som at læse
Dickens." - Daily Express "Søslangen i Essex er en nydelse at læse,
fuld af vid og charme, skrevet af en meget talentfuld forfatter." -

Sarah Waters "Ambitiøs ... frodig og fantastisk." - New York Times
"Uimodståelig debutroman." - Washington Post "Utrolig
underholdende." - Wall Street Journal "En historisk roman

med dybde. Perry skriver fantastisk og fortjener stor
opmærksomhed." - The Bookseller
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