
Døden kommer til Pemberley
Hent bøger PDF

P.D. James

Døden kommer til Pemberley P.D. James Hent PDF Forlaget skriver:

Englændernes store krimidronning, P.D. James har i sit 92. år har skrevet en ganske original og modig bog.
P.D. James siger selv: »Det har været en fornøjelse at udforske Stolthed og fordom og opdage nyt at glæde sig
over og få forståelse for. Jeg skylder Jane Austen en undskyldning for at trække hendes elskede Elizabeth ind
i en mordundersøgelse. Men denne blanding af to af de ting jeg sætter højest, nemlig Jane Austens romaner

og det at skrive detektivhistorier, har i den grad moret mig, og jeg håber, at mine læsere vil dele min
begejstring.«

Vi er i 1803. Alt er idyl. Elizabeth og Darcy har været lykkeligt gift i seks år og har et par dejlige sønner.
Hendes søster Jane og hendes mand, Bingley, bor i nærheden, og de to familier står hinanden nær. Men freden
trues, og gamle synder og misforståelser blusser op netop på aftenen for det populære efterårsbal. En vogn
ruller i rasende fart op foran Pemberleys hovedtrappe, og Elizabeths letsindige søster Lydia tumler ud,

hysteriske råbende, at hendes mand er blevet myrdet i skoven ved Pemberley.

Døden kommer til Pemberley dokumenterer de kvaliteter, P.D. James' læsere forventer: et persongalleri med
fuld psykologisk og følelsesmæssig dækning, levende beskrivelser af tid og sted og et troværdigt og elegant

struktureret plot. Det er en fornem, intelligent og rørende roman.

 

Forlaget skriver:

Englændernes store krimidronning, P.D. James har i sit 92. år har
skrevet en ganske original og modig bog. P.D. James siger selv: »Det
har været en fornøjelse at udforske Stolthed og fordom og opdage nyt
at glæde sig over og få forståelse for. Jeg skylder Jane Austen en
undskyldning for at trække hendes elskede Elizabeth ind i en

mordundersøgelse. Men denne blanding af to af de ting jeg sætter
højest, nemlig Jane Austens romaner og det at skrive

detektivhistorier, har i den grad moret mig, og jeg håber, at mine
læsere vil dele min begejstring.«

Vi er i 1803. Alt er idyl. Elizabeth og Darcy har været lykkeligt gift i
seks år og har et par dejlige sønner. Hendes søster Jane og hendes
mand, Bingley, bor i nærheden, og de to familier står hinanden nær.
Men freden trues, og gamle synder og misforståelser blusser op
netop på aftenen for det populære efterårsbal. En vogn ruller i
rasende fart op foran Pemberleys hovedtrappe, og Elizabeths

letsindige søster Lydia tumler ud, hysteriske råbende, at hendes mand
er blevet myrdet i skoven ved Pemberley.

Døden kommer til Pemberley dokumenterer de kvaliteter, P.D. James'
læsere forventer: et persongalleri med fuld psykologisk og

følelsesmæssig dækning, levende beskrivelser af tid og sted og et



troværdigt og elegant struktureret plot. Det er en fornem, intelligent
og rørende roman.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Døden kommer til Pemberley&s=dkbooks

