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Gysets mestre Jonna Wennerstrøm Nielsen Hent PDF Den gotiske romans fremkomst i engelsk litteratur og
dens efterfølgere: "sensationsromanen", detektivhistorien og Vampyrer er på mode, de er steget op fra gravene
for at sætte hugtænderne i kvindelige ofre. Det gør de her i "Gysets Mestre", en introduktion til den Gotiske

Roman, men også i et utal af nye romaner; det må være tilstrækkeligt at nævne Stephanie Meyers
"Tusmørkeserie" med den – i mere end én forstand – blodfattige vampyr, Edward.

En "ægte" vampyr kan læseren – risikofrit – møde i "Gysets Mestre", nemlig den gentleman-agtige Grev
Dracula i Bram Stokers roman. Dracula er sammen med det navnløse uhyre i Mary Shelleys "Frankenstein"

de to mest berømte/berygtede personer i den gotiske litteratur.

I "Gysets Mestre" får de følgeskab af andre "uhyggeligheder", som Peter Plys siger. Læseren kan fortsætte,
hvis hun/han tør med et indblik i 1800-tallets "thrillers", de såkaldte "sensationsromaner" – og med

detektivhistoriens udødelige Sherlock Holmes.
Et biografisk afsnit sidst i bogen fortæller om forfatterne bag romanerne.
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