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Forunderlige skabninger er en rørende fortælling om to bemærkelsesværdige kvinder der gør unikke

naturvidenskabelige opdagelser og trodser tidens fasttømrede kvinde-idealer.

Ugift, og med udsigt til at forblive sådan, flytter den 29-årige middelklassekvinde Elizabeth Philpot, i starten
af 1800-tallet, fra London til Lyme Regis på den engelske sydkyst. Her finder hun ud af, at hun må finde sig

en hobby for at få tiden til at gå, og fossiler bliver hendes store passion.

Ved et tilfælde støder hun på den 10-årige arbejderdatter Mary Anning, der samler kuriositeter, som hun
kalder fossilerne, til byens turister. Et venskab udvikles langsomt over årene mellem de to - flere og større
fossiler samles og inderlige kampe kæmpes, både for kærligheden, for at overvinde naturens luner og for at

vinde anseelse i et samfund, der er domineret af mandlige eksperter og af en i stor grad
naturvidenskabsfjendtlig verdenopfattelse.

"...meget underholdende og oplysende." - The Times

"...en bog af imponerende format." - The Telegraph

"...en medrivende historie." - Financial Times

"...aldeles fremragende." - The Guardian
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Mary Anning, Elizabeth Philpot, venskab, fossiler, biografiske romaner, 1810-1819, 1820-1829, 1830-1839,
Lyme Regis, England
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