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Stolthed og fordom Jane Austen Hent PDF Forlaget skriver: Da Elizabeth Bennet første gang møder
Fitzwilliam Darcy, finder hun ham arrogant og indbildsk allerede inden, han ved samme lejlighed højlydt
fornærmer hendes udseende. Da hun senere finder ud af, at Darcy er hovedårsagen til, at hendes elskede

søster Jane ikke kan få den mand, hun elsker, vokser hendes i forvejen stærke modvilje mod ham endnu mere.
I den begivenhedsrige fortælling, der herefter følger, udstiller Jane Austen, hvor lidt man kan stole på

førstehåndsindtryk, ligesom hun på karakteristisk ironisk vis udstiller snobberi, dumhed, selvoptagethed og
flosset moral i det 19. århundredes provinsielle middelklasseliv i England. Det lyder måske trivielt, men det

er det ikke. Det er Jane Austen, når hun er bedst, og Stolthed og fordom er en af de uomgængelige
kærlighedsromaner i litteraturhistorien.

"Trods sit antikverede, engelske middelklassemiljø med dets ligeså forældede kønsroller evner en roman som
Austens Stolthed og fordom (1813) at skildre kærlighed og længsler, så følelserne står tindrende klare for

læseren." - Lars Handesten, Berlingske

"Helt ærligt! En roman om engelsk middelklassemiljø i 1700-tallet med mænd, der skal gøre sig fortjent og
kvinder, der bare venter på at blive gift. Hvorfor skulle vi gide? Fordi romanen er skrevet af Jane Austen.
Fordi den er en af verdenslitteraturens store skildrere af kærlighed og længsler. Fordi vi har slugt de
forskellige filmatiseringer gennem årene. Og fordi helten hedder Mr. Darcy." - Kirsten Boas, Kristeligt

Dagblad

"Stolthed og fordom handler også om det, alle store romaner omhandler: søgningen efter selvet. Og det er den
første store roman, der lærer os, at denne søgning lige så vel kan finde sted gennem småsnak i dagligstuen
som i jagten på en stor hvid hval eller i den offentlige afstraffelse af utroskab." - Anna Quindlen, Modern

Library
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