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BESKRIVNING

Olivia blir presenterad för Rufus med en känsla av att vara kvällens överraskning, som om väninnan Renée
erbjöd henne i festlig gåva till sin bror. Snart är O, som Olivia också kallas, indragen i syskonens
dekadenta krets Satyricon, som umgås i ett ständigt rus i en stor uppsaliensisk våning. Femton år senare
har Olivia lagt de utlevande studentåren bakom sig - ända tills en oväntad festinbjudan får henne att
återkalla det förflutna och den katastrof som allt en gång utmynnade i. Satyricon är ett mörkt erotiskt
drama, en roman om vänskap, svartsjuka och besatthet. "I blindo sprang jag genom slyskogen. Jag sprang
med den sönderrivna särken fladdrande kring benen. Oändligt höga trädstammar kom störtande i dunklet.
Grenar piskade mot mina bröst. Jag hade ingen aning om var jag befann mig. Jag visste bara att han var
efter mig. Jag hade väckt Pans vrede och nu fanns ingen återvändo."
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Satyricon (@satyricon) | Twitter

Directed by Federico Fellini. With Martin Potter, Hiram Keller, Max Born, Salvo Randone. A series of
disjointed mythical tales set in first century Rome.

Satyricon biljetter. Köp biljetter till din favoritartist | Live Nation ...

All music & lyrics written by Satyr between autumn 1993 and winter 1995 except for the lyrics for "Du
Som Hater Gud" which were written in June 1994 by Herr Nagell ...

Satyricon - Home | Facebook

För bandet, se Satyricon (musikgrupp) Satyricon är en satirisk roman skriven på latin av Gaius Petronius
under första århundradet e.Kr. 1969 gjorde italienske ...
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Satyricon

https://www.bo-fi.club/?p=SATYRICON&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=SATYRICON&ln=se
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