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Emma Jane Austen Hent PDF Emma Woodhouse er både smuk, intelligent og rig. Efter sin mors død har hun

indtaget rollen som førstedame på Hartfield, hvor hun bor sammen med sin omsorgsfulde, men noget
hypokondriske far. Woodhouse-familien er en af de fornemmeste på egnen, og Emma er meget bevidst om sin
overlegne position såvel som sine øvrige fortrin. Da hun påtager sig rollen som Kirsten Giftekniv over for sin
veninde Harriet, løber hendes livlige fantasi flere gange af med hende, og hendes tendens til at nære lidt for

høje tanker om sig selv og sin egen dømmekraft medfører utallige forviklinger og får helt uforudsete
konsekvenser. Emma, som også er meget kærlig og charmerende, har mange venner, der tilsyneladende alle er
blinde over for hendes fejl. Bortset fra Mr. Knightley. Han forsøger utrætteligt at få den stædige Emma til at
indse sin egen indbildskhed, men da hun endelig begynder at indrømme sandheden over for sig selv, er det
lige ved at være for sent. "Bogen er som en brusende kvadrille med partnerskifte, til alle efter megen uvished

finder den rette … totalbilledets elskværdighed er uimodståelig." – Jacob Paludan, Politiken "Rene
mesterstykker er portrætterne af den snakkesyge Miss Bates og Emmas far, den gamle forpylrede Mr.

Woodhouse. De er bundkomiske, men meget menneskelige og meget elskelige. Alle hendes figurer træder os
lyslevende i møde tværs gennem deres historiske mundering. Giv dem andre hatte, bukser eller kjoler på, og

vi har dem spadserende rundt imellem os i dag." – Mogens Knudsen, Information

 

Emma Woodhouse er både smuk, intelligent og rig. Efter sin mors
død har hun indtaget rollen som førstedame på Hartfield, hvor hun
bor sammen med sin omsorgsfulde, men noget hypokondriske far.
Woodhouse-familien er en af de fornemmeste på egnen, og Emma er

meget bevidst om sin overlegne position såvel som sine øvrige
fortrin. Da hun påtager sig rollen som Kirsten Giftekniv over for sin
veninde Harriet, løber hendes livlige fantasi flere gange af med

hende, og hendes tendens til at nære lidt for høje tanker om sig selv
og sin egen dømmekraft medfører utallige forviklinger og får helt



uforudsete konsekvenser. Emma, som også er meget kærlig og
charmerende, har mange venner, der tilsyneladende alle er blinde
over for hendes fejl. Bortset fra Mr. Knightley. Han forsøger

utrætteligt at få den stædige Emma til at indse sin egen indbildskhed,
men da hun endelig begynder at indrømme sandheden over for sig
selv, er det lige ved at være for sent. "Bogen er som en brusende
kvadrille med partnerskifte, til alle efter megen uvished finder den
rette … totalbilledets elskværdighed er uimodståelig." – Jacob
Paludan, Politiken "Rene mesterstykker er portrætterne af den
snakkesyge Miss Bates og Emmas far, den gamle forpylrede Mr.

Woodhouse. De er bundkomiske, men meget menneskelige og meget
elskelige. Alle hendes figurer træder os lyslevende i møde tværs
gennem deres historiske mundering. Giv dem andre hatte, bukser

eller kjoler på, og vi har dem spadserende rundt imellem os i dag." –
Mogens Knudsen, Information
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