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BESKRIVNING

Jane Austens första stora roman Northanger Abbey, som inte utkom förrän efter hennes död, är en frän
drift med tidens populära skräckromaner  liksom med den societet hon alltid älskade att häckla.Romanens
hjältinna heter Catherine Morland och hon är nyligen introducerad i societeten. Under en vistelse i staden
Bath får hon många nya bekanta. Bland annat den jämnåriga miss Thorpe med vilken hon delar sitt stora
intresse för romaner, något man inte kan diskutera med vem som helst. De unga damerna pratar om allt
väsentligt: kvällens bal, morgondagens promenad, en viss ung mans uppförande. Under en bal i
inledningen av sin vistelse har Catherine nämligen blivit presenterad för en mr Tilney. När han bjuder upp
henne blir hon mycket smickrad, då han är både stilig och spirituell  men dagen efter balen är han
försvunnen. Efter flera dagars bortovaro återvänder han dock och Catherine börjar genast förhöra sig lite
försiktigt hos hans syster och söker sig allt oftare till hennes sällskap. Detta ses inte med helt blida ögon av
miss Thorpe, det blir rent av lite spänt vid flera tillfällen.När så Catherine blir medbjuden av familjen
Tilney att tillbringa en tid på deras gods tackar hon andlöst ja. Väl framme vid Northanger Abbey tycker
hon sig ställd inför den gotiska litteraturens alla otäcka scenarier och föreställer sig det värsta. Lyckligtvis
bistås hon av ett sunt förnuft, och den oemotståndlige Henry Tilney.Northanger Abbey är en klassisk Jane
Austen-roman, fylld av intriger och förvecklingar. Den fick vänta länge på publicering och kom ut flera år
efter både Förnuft och känsla och Stolthet och fördom men hennes skildringar av sin tids mellanmänskliga
förehavanden är minst lika briljanta här som i dem.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Romantiska griller att älska och vårda | dagensbok.com

Den unga Catherine Morland bjuds av sina grannar Mr. och Mrs. Allen till kurorten Bath för några veckor.
Hon möter där den oemotståndlige Henry Tilney som hon ...

Northanger abbey (dvd) - film - Ginza.se

Watch Northanger Abbey Online. northanger abbey full movie with English subtitle. Stars: Geraldine
James, Felicity Jones, Michael Judd, Julia Dearden, Gerry OBrien ...

PDF Catherine Morland in Jane Austen's Northanger Abbey,

From a general summary to chapter summaries to explanations of famous quotes, the SparkNotes
Northanger Abbey Study Guide has everything you need to ace quizzes ...
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