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Gåden i Loch Ness Palle Vibe Hent PDF "Der er alene i England skrevet utallige bøger om fabeldyr og

mystiske skabninger. Blandt de mest populære fabeldyr hører søslangen, og ganske særligt Loch Ness-uhyret,
som den berømteste af alle søslanger. Men hvad er sandhed? Hvad er digt, og hvad er overtro?" Palle Vibe har
gennemgransket engelske og skotske biblioteker og arkiver for at finde alt, hvad der er blevet sagt og skrevet
frem til nutiden om det sagnomspundne monster i Loch Ness. Han har talt med øjenvidner og de lokale, der i

dyb alvor og respekt fortæller om deres oplevelser og teorier om det mystiske væsen på kanten mellem
eventyr og virkelighed. Bogens lange række af oplysninger samles derved til én fortælling, der bringer

læseren et skridt tættere på sit eget bud på gådens løsning. Palle Vibe (f. 1952) udsendte i 1978 den okkulte
gyser "Oiufaels bog", der i dag nærmest har opnået kultstatus. Den blev i 2007 genudgivet i en udvidet

udgave under titlen "Oriuagors profeti", hvis engelske hjemmeside skabte en del røre. Palle Vibe er uddannet
tekstforfatter og har, udover artikler, reportager og interviews, også skrevet bøger om teknologi og

musikproduktion.
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søslangen, og ganske særligt Loch Ness-uhyret, som den berømteste
af alle søslanger. Men hvad er sandhed? Hvad er digt, og hvad er
overtro?" Palle Vibe har gennemgransket engelske og skotske
biblioteker og arkiver for at finde alt, hvad der er blevet sagt og

skrevet frem til nutiden om det sagnomspundne monster i Loch Ness.
Han har talt med øjenvidner og de lokale, der i dyb alvor og respekt
fortæller om deres oplevelser og teorier om det mystiske væsen på
kanten mellem eventyr og virkelighed. Bogens lange række af

oplysninger samles derved til én fortælling, der bringer læseren et
skridt tættere på sit eget bud på gådens løsning. Palle Vibe (f. 1952)
udsendte i 1978 den okkulte gyser "Oiufaels bog", der i dag nærmest

har opnået kultstatus. Den blev i 2007 genudgivet i en udvidet
udgave under titlen "Oriuagors profeti", hvis engelske hjemmeside



skabte en del røre. Palle Vibe er uddannet tekstforfatter og har,
udover artikler, reportager og interviews, også skrevet bøger om

teknologi og musikproduktion.
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