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Ligrøverne Robert Louis Stevenson Hent PDF Fortælling af Robert Louis Stevenson (forfatter til bl.a.
Skatteøen). Den velansete London-læge Dr. Mcfarlane ankommer til en kro i Debenham for at tilse en gæst.
På kroen sidder som altid fire drikkebrødre, en af de fire, Fettes, bliver øjeblikkeligt både ædru og ligbleg ved
synet af doktoren. Sammen har de en grufuld hemmelighed fra deres ungdomstid som lægeassistenter ved det

anatomiske institut ved universitetet i Edinburgh. Et institut, der altid manglede emner at dissekere...
Foruden at være en dunkel fortælling fra horrorgenrens barndom er det også den fortælling, der i Mouritzens

egen roman "Tre skridt til Helvede" er billedet på litteraturens forførende kraft.

"Peter Mouritzens oversættelse med de originale plancher fra National Library of Medicine bringer nyt liv til
denne 129 år gamle fortælling. Stevensons fortælling er velskrevet og letlæst. De mere end 100 år på bagen
mærkes på ingen måde, og med Peter Mouritzens fine forord som introduktion til historien kan alle læsere

være med." Jette F.S. Holst, Litteratursiden.dk
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