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Vathek är en skimrande vacker och mörk dekadentroman skriven av den excentriske miljonären William
Thomas Beckford. Bokens huvudperson är kalifen Vathek, som lever en härskares liv i en enorm fästning i det
vi nu kallar Irak. Vathek har två stora passioner: köttets lustar och sökandet efter de mest ockulta av
hemligheter. När en ondskefull magiker anländer till hans hov exploderar kalifens törst efter kunskap och
makt. I jakten på övernaturlig visdom skyr kalifen inga medel och är beredd att offra allt...

För översättningen står Arthur Isfedt och för ett initierat förord Gabriella Håkansson.
"Korrespondenserna mellan Vathek och hans författare är
otaliga. Gabriella Håkansson påpekar i sitt lärda efterord att just denna omständighet nog bidragit mycket till
romanens dragkraft. Men det finns också i Vathek en mörk kärna av besatthet som fortfarande berör eftersom
den fortfarande är giltig i våra dagar.
Dessutom är dess moraliska budskap än i dag värt att diskutera". (DN)
Vathek (Vollstandige deutsche Ausgabe): Die Geschichte des Kalifen Vathek: Eine Beckford, William E‑Bok.

Pris. 56,-Spar. 24,- (0) Vathek Beckford, William E‑Bok.
William Beckford, britisk forfatter. Hans mest kjente verk er Vathek, en fantastisk og eksotisk fortelling som
er en klassiker blant såkalte gotiske romaner. Den ble. volume presents three of the most celebrated Gothic
novels: "The Castle of Otranto", published pseudonymously in 1765; "Vathek" (1786);. "Vathek (Oxford
World's Classics)" av William Beckford - Se omtaler, sitater og terningkast. Se hva andre mener om. •
Beckford, William, Vathek et ses épisodes • Potocki, Jean, Manuscrit trouvé à Saragosse (version 1810) .
Drøbak ha ham til å oppspore en annen fordums kompis som har status som nøkkelvitne i en sak mot
gangsteren Eirik Vathek.
Dalby, Isle of Man:Vathek publ.- 4 nr pr år. Biblioteket har fra: 2003- 5 International police review.- London
: Police review publishing.- 6 nr pr år. Vathek – William Beckford – (engelsk – 1786) Justine, eller dydens
ulykker – Marquis de Sade – (fransk – 1791) Drømmen om den røde paviljongen – Cao.
Clara Reeve: The Champion of Virtue (1777; senere ble tittelen endret til The Old English Baron) William
Beckford: Vathek (1782) Sophia Lee: The Recess. Vathek (Oxford World's Classics) av William Beckford.
Boksamling Legg bok til liste Ingen uferdige lister Se dine ferdige.

