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Nattens gobelin Bente Claudius Hent PDF "Nattens gobelin" handler om mennesker. Det er en bog om døden

og kærligheden, et væv af skæbner og tidsaldre, en fortælling om at elske og at hade. Men det er også
historien om det gode og det onde, om den tabte uskyld og den store længsel, en beretning om livets vilkår –

og dets smerte. Vi følger den følsomme bøddel og den smukke krøbling, heksen og hendes datter,
rottefængeren, kejserens yndling og mange flere. Fælles for dem alle er, at de er på vej mod deres skæbne.

Det gælder både Skotlands trodsige dronning, satans brud og Venus fra horehuset. Bente Claudius er en dansk
forfatter, der står bag novellesamlingen "Nattens Gobelin" og kortromanen "Kairos". "Jeg læser fortælling

efter fortælling til ende, sidder og kigger tomt ud i luften og kan ikke holde ud, at personerne nu forlader mig.
Jeg er sulten efter mere." – Ekstra Bladet
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