
Fornuft og følelse
Hent bøger PDF

Jane Austen

Fornuft og følelse Jane Austen Hent PDF Forlaget skriver:

Elinor og Marianne Dashwood er søstre, men besidder vidt forskellige personligheder. Elinor er rolig,
velovervejet og behersket. Marianne er lidenskabelig, umiddelbar og dramatisk. Fornuft og følelse. Da deres
far dør uden juridisk mulighed for at testamentere sin formue til sin enke og sine tre døtre, må de fire kvinder

tage til takke med en noget mere beskeden indkomst og livsstil, end de har været vant til. Denne
omstændighed skal vise sig at få afgørende betydning for Elinor og Mariannes ægteskabelige

fremtidsudsigter. Begge søstre havner kort efter hinanden i dybe, men udsigtsløse forelskelser. Deres reaktion
på situationen er naturligvis som nat og dag, og de må begge gennemgå ydmygelser, svigt og bristede

illusioner. Oplevelserne sætter sig dybe spor, ikke mindst hos Marianne, der må revidere sit syn på livet og
kærligheden.

»... fordi Elinor og Marianne og Jane er så intenst indtagende ladylike, så følger man stakåndet og fornøjet
med. Sigende for den gode lady-stil er f.eks., at der ikke er nogen personer, der er så dumme, vulgære,
kedelige eller ubehagelige, at de ikke - selv om deres dårlige kvaliteter generøst og underholdende

demonstreres, gerne i dialogform - også har nogle gode kvaliteter eller i det mindste, med lidt god vilje, kan
undskyldes for de dårlige.« - Lars Bukdahl, Weekendavisen

»Man bør læse Austen først og fremmest på grund af personskildringer og dialoger - de er helt ubetalelige.
Ingen kan som Austen lystigt lade personerne udlevere sig selv i dialogerne, hvor dumhed og tåkrummende
mangel på fintfølelse går hånd i hånd med ekstrem optagethed af penge og økonomi, langt fra det kulturelle
dannelsesideal, som Austen skriver ud fra. Det er vanvittig morsomt og som skabt til film - men altså også

værd at læse.«
- Birgitte Stoklund Larsen, Kristeligt Dagblad

»Jane Austen er igen tilgængelig på dansk - en fryd for både øjet og øret. ... det ville være en skændsel hvis
klassiske romaner af Jane Austens format ikke var tilgængelige på dansk, på tryk eller i lydbogsformat. ... Et
forfatterskab af Jane Austens karat er den bedste modgift mod nok så mange tøsefjantede romaner af Helen
Fielding, Sophie Kinsella, Candace Bushnell, Marian Keyes og hvad de ellers hedder, de store chick lit-

forfattere på den internationale litterære scene...«
- Claus Schatz-Jakobsen, Standart
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