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BESKRIVNING

»Jag stiger upp ur djupet som en fredlös gudinna ur underjorden, ur mörkret in i stormen.«Leipzig år
2007. Syster Theresia sitter vid dödsbäddarna och ledsagar de sjuka in i döden, men ingen på sjukhuset vet
vem hon egentligen är. Ung, vacker och friskför evigt. Det låter som en dröm, men för Theresia är det
sedan länge en förbannelse. Hon längtar bara efter en sak: att få somna in och aldrig vakna igen. Men det
får hon inte. Hennes skuld är för stor, hennes ansvar för tungt. Under långa, ensamma nätter skriver hon
ner sin historia för att lindra smärtan. Den börjar 1670 i Serbien och berättar om en liten flicka som dras
in i Judas barn, ett hemligt sällskap av forskaretillika vampyrer.Judas barn är första fristående boken i en
trilogi. Det är en mörk blandning av alkemi, mystik och vampyrism. markus heitz, född 1971 i Homburg,
är Tysklands främste fantasy- och skräckförfattare och har skrivit inom en rad olika genrer. Han är utbildad
historiker och germanist och bygger gärna sina böcker på historiska källor. De tre böckerna om »Judas
barn« baserar sig bland annat på rättegångsprotokoll från början av 1700-talet och på den östeuropeiska
vampyrmytologin, om vilken han även har skrivit en faktabok.Judas barn är första boken av Markus Heitz i
svensk översättning. Författaren har vunnit internationell ryktbarhet med bokserien »The Dwarves«, och
nu översätts hans böcker till allt fler språk.»Det maffiga omslaget med den svarta masken väcker
förväntningar vilka uppfylls med råge när läsaren öppnar pärmarna och börjar läsa.«Litteraturmagazinet
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Köp Judas barn. »Jag stiger upp ur djupet som en fredlös gudinna ur underjorden, ur mörkret in i
stormen.« Leipzig år 2007. Syster ...
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