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BESKRIVNING

"... en av 90-talets bästa böcker på svenska - av allt att döma en framtida klassiker." Arbetarbladet "Det är
den märkligaste historia jag läst på länge" Sydsvenska DagbladetI flera av sina böcker har Mare Kandre på
olika sätt använt sig av historiskt och mytologiskt stoff. I Djävulen och Gud (1993) skrev hon en
alternativ skapelseberättelse och Quinnan och Dr Dreuf (1994) gjorde på ett sarkastiskt och hejdlöst roligt
sätt upp med gammal unken kvinnosyn. Bestiarium (1999) är en allegorisk saga, som denna gång utspelar
sig i 1800-talets England. Miljön och de märkliga händelser som här utspelas kan få en att tänka på såväl
Sherlock Holmes som gotiska skräckromaner och spökhistorier med arketypiska inslag.I ett dystert och
mörkt London lever den faderlöse Doré ett torftigt och instängt liv, skyndande mellan sitt otrivsamma
hyresrum, kontoret och barndomshemmet där han tillbringar all sin lediga tid. Motvilligt, men som styrd
av ett inre tvång, vakar han över sin medvetslösa mor, som fortfarande utgör centrum i hans liv. Hennes
död utlöser en omtumlande kris som får honom att bryta upp - av slumpen eller ett sinnrikt öde styrs han
till sjödistriktets hedlandskap, där ett par gamla kvinnor tycks ha väntat på honom i sitt slott. Och i sjön
väntar sjöodjuret, ett monster vars blick får oanade följder för Doré. Resten av handlingen skall inte
avslöjas, i denna täta, mörka och mystiska historia där Mare Kandre tar ut svängarna ordentligt."...
storslagen, mörk och tjusande och tvärs över alla bråddjup som lurar under texten går, ej att förglömma,
en bro av högt underhållningsvärde"Nerikes Allehanda"Mare Kandre har en fantastisk hand med språket.
Kaskader av ord beskriver situationer, miljöer, stämningar med alla sinnen utan att det blir tungläst ... Men
framför allt är det en bra historia, en galen saga skriven av en mycket begåvad författare." Nya Wermlands-
TidningenOmslagsformgivare: Jan Biberg
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Beastiarium on Steam

Bok- och appsläpp! Under oktober 2016 släpptes boken JÄTTINNAN, den andra, i en serie av flera, om
Kiras och Luppes Bestiarium. Boken utspelar sig på Falbygden ...

Bestiarum | Halo Nation | FANDOM powered by Wikia

Pris: 249 kr. Inbunden, 2017. Finns i lager. Köp Bestiarium : en medeltida djurbok av Bo Eriksson på
Bokus.com.

BESTIARIUM ~ Zoologins början - Harry Martinson i tiden

Beastiarium — plunge into the mysterious world full of secrets and monsters, its atmosphere will keep
you in suspense throughout the story. The action takes place ...
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BESTIARIUM

https://www.bo-fi.club/?p=BESTIARIUM&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=BESTIARIUM&ln=se
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