
Rosemarys baby
Hent bøger PDF

Ira Levin
Rosemarys baby Ira Levin Hent PDF Et ungt ægtepar er endelig flyttet ind i deres nye hjem, og deres lykke
synes fuldendt. De søde naboer gør det kun nemmere for det gravide par at vænne sig til de nye omgivelser,
men pludselig begynder mærkelige og skræmmende ting at ske - og naboerne er måske slet ikke dem, de
udgiver sig for at være. "Rosemarys baby" er en roman om heksedyrkelse, spænding og uhygge, der er gået
hen og blevet en af de mest berømte og berygtede gyserromaner i nyere tid. Ira Levin (1929-2007) var en
amerikansk forfatter, der udgav en række kendte og populære romaner. Dog var han særligt kendt for de af

hans romaner, der blev filmatiseret. Heriblandt tæller blandt andet "Rosemarys baby" og "De lydige koner fra
Stepford". Udover sine romaner skrev Levin også manuskripter til teaterforestillinger, der blev opført på

Broadway i New York, den selvsamme by som Levin var født og opvokset i.
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