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Mansfield Park Jane Austen Hent PDF Forlaget skriver: Den generte men godhjertede Fanny Price bliver som
tiårig anbragt hos sin rige onkel, Sir Thomas Bertram, og vokser op sammen med sine fætre og kusiner på
godset Mansfield Park. Med tiden forelsker hun sig i sin ældre fætter Edmund, som er den eneste i familien,
der behandler hende med omsorg og respekt, men da det charmerende søskendepar Mary og Henry Crawford

kommer til egnen, bliver der hurtigt vendt op og ned på livet på godset.

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 romaner.
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