Stolthet og fordom
Forfatter:

Jane Austen

Forlag:

Aschehoug & Co

Serie:

De store romaner

Originaltittel:

Pride and predjudice

Oversatt av:

Alfsen, Merete

Sprak:

Bokmål

Antall sider:

362

ISBN/EAN:

9788203213694

Kategori:

Romaner

Utgivelsesar:

2016

Stolthet og fordom.pdf
Stolthet og fordom.epub

"Stolthet og fordom" utkom første gang i 1813 og skildrer overklasselivet på den engelske landsbygda.
Romanen forteller om forviklingene i forholdet mellom den muntre og livlige Elizabeth Bennet og den rike og
overlegne Darcy. Tittelen "Stolthet og fordom" henspiller blant annet på de oppfatningene Elizabeth og Darcy
har av hverandre til å begynne med.
Romanen var en stor suksess i Austens samtid, og selv i dag kan vi glede oss over forfatterens presise og
treffende personskildringer.
Dette er en e-bok.
Analyse av Jane Austens roman "Stolthet og fordom".
Problemstillingen i oppgaven går ut på å se på hvordan tittelen blir fremstilt gjennom selve teksten i boka.
Senere, Lena utkom første gang i 1982. Senere, Lena forteller om forholdet mellom Lena og Kjell - fra de går
på gymnaset til de er ferdig utdannet og lever sammen. Se de beste og nyeste seriene før de vises på tv,
tusenvis av underholdningsprogrammer fra TV 2 og hele sesonger av dine favorittserier! Slutt for Silke Forlag.

Vi vil benytte anledningen til å takke for oss. Som mange av dere sikkert vet, opphører Silke å eksistere som
eget forlag fra 2016. Bildegalleri for Heidi Fosli. The perfect Man or the perfect Woman? 40x80 cm - 2015 18000,- Å trikke og tenke Man tenker så mye. Hvor burde man tenke? Burde man i det hele tatt tenke? Jeg
tenker for mye, ingen andre gjør det. Men jeg har jo bare vært meg. Homofile tiltrekkes av personer av samme
kjønn som dem selv. Menn foretrekker menn, og kvinner foretrekker kvinner. Homofile kvinner kalles ofte
lesbiske. "1984" (G. Orwell) Grundig analyse av "1984" på engelsk. Inkluderer biografi av forfatteren George
Orwell.
Analyse/tolkning Spør oss. Lurer du på noe angående billettkjøp? Ta kontakt med din lokale kino. Ellers skal
vi hjelpe deg så godt vi kan! Kontaktinfo her. Mer om Filmweb Alle har rett til å lese! NLB gjør trykt tekst
tilgjengelig.

