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Vampyren Armand Anne Rice Hent PDF Armand vokser op i Kijev under mongolernes herredømme. En dag
tages han brutalt til fange og føres til Istanbul, hvor han sælges som slave til en mystisk, rig venetianer ved

navn Marius, der tager ham med hjem til sit prægtige palazzo.

Her går det op for Armand, at han vil få lov at leve et frit liv sammen med paladsets andre drenge, som også
præsenterer ham for de mange fornøjelser, byen har at byde på. Han falder hurtigt til i de nye omgivelser, men

snart begynder han at undre sig over sin nye herre. For hvorfor viser han sig kun om natten?

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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slave til en mystisk, rig venetianer ved navn Marius, der tager ham

med hjem til sit prægtige palazzo.

Her går det op for Armand, at han vil få lov at leve et frit liv sammen
med paladsets andre drenge, som også præsenterer ham for de mange

fornøjelser, byen har at byde på. Han falder hurtigt til i de nye
omgivelser, men snart begynder han at undre sig over sin nye herre.

For hvorfor viser han sig kun om natten?

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.
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