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Stolthed og fordom Jane Austen Hent PDF England i starten af 1800-tallet. Stolthed og fordom fortæller
historien om mr. og mrs. Bennets fem ugifte døtre, i tiden efter de to rige ungkarle mr. Darcy og mr. Bingley

er flyttet til.

Da den næstældste datter Elizabeth møder mr. Darcy, synes hun, at han er både arrogant og indbildsk. Og da
hun opdager, at han har stukket en kæp i hjulet for hendes søster Janes kærlighed til hans ven Bingley, vokser

hendes modvilje til direkte afsky.

Men hvad hun ikke ved er, at mr. Darcy meget mod sin vilje er blevet betaget af hende og hendes kvikke
tunge, og at denne betagelse er ved at udvikle sig til en alvorlig forelskelse.

Jane Austens STOLTHED OG FORDOM er en af verdenslitteraturens største kærlighedsromaner og en
gnistrende satire over sladder og snobbethed i samtidens engelske middelklasse, hvor en mors eneste

ambition var at få afsat sine døtre så fordelagtigt som muligt.
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