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Northanger Abbey Jane Austen Hent PDF Forlaget skriver: Catherine Morland er en naiv, men godhjertet 17-
årig pige, der af sine forældres barnløse naboer bliver inviteret til Bath, hvor hun gør sin debut i

middelklassens selskabsliv. Hun fatter interesse for den intelligente og vittige Henry Tilney og udvikler
senere et venskab med hans søster, Eleanor Tilney, der resulterer i en invitation til familiens hjem: Northanger

Abbey. På det gamle abbedi sprudler Catherines livlige fantasi, der er påvirket af tidens gotiske romaner
(datidens svar på nutidens krimier), men da hun af Henry konfronteres med sund fornuft, indser hun

sandheder, som hun før har været blind overfor.
 

»Northanger Abbey er på mange måder den mest muntre af Jane Austens romaner, men er i sin kerne en seriøs
og usentimental kommentar til kærlighed og ægteskab i 1800-tallets England.«

– Alix Wilber, Penguin
 

»Northanger Abbey er en satire over dårlige romaner og deres læsere, men den er samtidig en eviggyldig
autentisk fortælling om, hvordan en naiv og fantasifuld ung pige på 17 opdager verden og bliver klogere.« –

Poul Borum, Ekstrabladet
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