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BESKRIVNING

Mr Knightley skakade på huvudet. Fadern svarade i tillgiven ton: ?Åh, min kära Emma! Om du ändå inte
vore så skicklig på att smida äktenskapsplaner. Snälla du, låt bli sådant i fortsättningen.??Jag lovar att jag
inte ska ägna mig åt det för egen del, pappa, men jag måste verkligen få tänka på andra. Det är det roligaste
jag vet! ?Jag ska ha en hjältinna som ingen utom jag kommer att tycka särskilt mycket om?, skrev Jane
Austen om sin roman Emma, som av många anses vara hennes främsta roman. Det är på en gång en
kärlekshistoria, en komedi om vem som ska få vem och en berättelse full av gåtor. Överklassflickan
Emma försöker para ihop sin väninna med byns unge kyrkoherde, som i sin tur blir intresserad av Emma,
men det är Emmas betydligt äldre granne och mentor, Mr Knightley, som väcker hennes kärlek. Det har
läsaren insett långt innan Emma själv har gjort det, men spänningen hålls vid liv ända till slutet. Ska de få
varandra? Och vad ska Emmas bortskämde och dominerande far ta sig för om hon gifter sig?Emma utgavs
på svenska första gången 1857. Då hette den Emma: eller talangen att uppgöra partier för sina vänner och
enligt tidens sed angavs inte översättarens namn. 1956 översattes romanen av Sonja Bergvall, men nu är
det dags för en ny översättning. Den är gjord av Rose-Marie Nielsen, en av Sveriges skickligaste och mest
erfarna översättare.Översättare: Rose-Marie Nielsen
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

emma (@okss_emma_2121) | Twitter

EMMA on vahvojen, taiteen voimasta syntyvien kokemusten ja tilallisten elämysten taidemuseo.
Edistämme taidetta ja uusia avauksia taiteen ja muotoilun alalla.

Make it last - Emma Elwin

The latest Tweets from Emma Watson (@EmmaWatson): "Happy 3rd Birthday @OurSharedShelf! Thank
you to everyone involved - you give me so much joy! ��� xx https ...

Att vara någons fru

Emma, by Jane Austen, is a novel about youthful hubris and the perils of misconstrued romance. The story
takes place in the fictional village of Highbury and the ...
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