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BESKRIVNING

I Sverige är Joseph Sheridan LeFanu mest känd för sin långa novell Carmilla, som stadfäste den litterära
vampyrmyten som den sedan behandlades i Dracula. LeFanu var en produktiv författare av historiska
romaner och mysterieberättelser, men sitt kanske största inflytande hade han som spök- och
skräckförfattare.Grönt te är på flera sätt en betydande klassiker. I denna långnovell från 1869 utvecklar
LeFanu den psykologiska rysaren i arvet efter Edgar Allan Poe.En engelsk pastor blir förföljd av en liten
svart, ilsken apa som bara han kan sekanske en hallucination, kanske inte. Händelserna tar lugnt avstamp i
den trygga viktorianska vardagen men dras långsamt in i "helvetets enorma maskineri", för att använda
pastorns egna ord.Huvudperson i Grönt te är den tyske läkaren dr Martin Hesseliusvärldslitteraturens
första ockulta detektiv. Här utges novellen för första gången på svenska.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Grönt te - Life

Te har ett ursprung i den kinesiska läkekonsten. Idag är te en av de mest drucka drycker i världen, ändå är
det relativt få som ...

Grönt te | Pekoe ekologiskt te

Igår skrev Kurera om ny forskning som visar att grönt te kan vara bra mot demens. Vi blev nyfikna på
dryckens andra goda egenskaper och tog oss en pratstund med

Grönt te - Te - shop.selecta.se

Svart te innehåller ungefär 400 mg tein per liter, grönt te ungefär 200 mg per liter. Jämförelsevis är
koffeinhalten i bryggkaffe ungefär 800 mg per liter.
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GRÖNT TE

https://www.bo-fi.club/?p=GR%C3%96NT%20TE&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=GR%C3%96NT%20TE&ln=se
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