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Gengångaren Arnold Bennet Hent PDF Gengångaren är en roman om den vackra operastjärnan Rosetta Rosa,
vars skönhet förtrollar alla som möter henne. När den unge läkaren Carl Foster ser Rosa på operan i London
blir han helt uppslukad av henne. Men snart drabbas Carl av en rad märkliga händelser och börjar se en

ondskefull, spöklik figur lura i skuggorna.

När en annan man, som även han fallit för Rosa, dör under mystiska omständigheter börjar Carl undra om
kärleken till henne är förknippad någon slags förbannelse.

Denna roman rör sig snabbt och ledigt mellan London och Paris och drar in läsaren i en spöklik värld fylld av
dramatiska vändningar.

I originalöversättning av Hugo Hultenberg

Arnold Bennett (1867-1931) var en brittisk författare, journalist och litteraturkritiker. Han fick sitt genombrott
med Clayhanger-triologin, en berättelse om den engelska medelklassen, men senare skrev han om

överklassen.
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