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Salamander Elsa Gress Hent PDF Forlaget skriver: Den amerikanske teaterinstruktør Roy Roscoe er en ægte
ildsjæl på godt og ondt. Han lever et passioneret og hektisk liv, hvor han gang på gang brænder sig selv ihjel
for at genopstå som en Fugl Fønix af asken, og på dæmonisk vis suger han kraften ud af sine skuespillere for

at kunne skabe sin kunst. Men så fascinerende og tiltrækkende som denne ildsjæl er, så er han også
dødsensfarlig for dem, der ikke formår at modstå ham. Den danske forfatter Lisa Bander drages af ham både

intellektuelt, kunstnerisk og erotisk, og mødet med ham får uoprettelig konsekvenser for hendes liv.

"Salamander" foregår i de kulturelle miljøer i Italien, London, New York, København og Wien og strækker
sig fra 1965 til 1977. Der er således ikke blot tale om en lidenskabelig kærlighedsroman, men også en

skildring af de enorme kulturelle omvæltninger, Europa undergik i 1960‘erne og 1970‘erne.
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