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Overtalelse Jane Austen Hent PDF Den nittenårige Anne Elliot forelsker sig i den fattige, men ambitiøse
søofficer Frederick Wentworth, men hendes familie overtaler hende til at bryde forlovelsen. Da Anne atter

møder Frederick Wentworth, er hun syvogtyve år, ugift og aldrig kommet sig over sin forelskelse. Wentworth
er nu velhavende og stadig på udkig efter en hustru, men han har ikke tilgivet Anne, at hun afviste ham

dengang. Spørgsmålet er, om han nogensinde vil kunne.

"Overtalelse" er en morsom og gribende klassiker om kærlighed og kvindesind. Det er den sidste roman, Jane
Austen selv færdiggjorde, og den blev udgivet posthumt i 1818.

Den engelske romanforfatter Jane Austen (1775-1817) hører til en af de mest berømte og elskede forfattere fra
starten af 1800-tallet. Hendes romaner udspiller sig i det samme engelske middelklassemiljø, som hun selv
levede i, og de er blevet udødelige klassikere takket være deres fine karakter- og miljøskildringer, humor og
elegante sprog. Der er blevet lavet både populære film og miniserier over Jane Austens udødelige klassikere.
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han har ikke tilgivet Anne, at hun afviste ham dengang. Spørgsmålet

er, om han nogensinde vil kunne.

"Overtalelse" er en morsom og gribende klassiker om kærlighed og
kvindesind. Det er den sidste roman, Jane Austen selv færdiggjorde,

og den blev udgivet posthumt i 1818.

Den engelske romanforfatter Jane Austen (1775-1817) hører til en af
de mest berømte og elskede forfattere fra starten af 1800-tallet.

Hendes romaner udspiller sig i det samme engelske
middelklassemiljø, som hun selv levede i, og de er blevet udødelige
klassikere takket være deres fine karakter- og miljøskildringer,
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http://readtimess.in.net/blog.php?b=Overtalelse&s=dkbooks


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


