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Adam Bede George Eliot Hent PDF Den unge tømrer Adam Bede er forelsket i den smukke, selvoptagne, og
noget naive landsbyskønhed Hetty Sorrel, men ved ikke, at han har en rival i sin barndomsven, den lokale
herremands søn Arthur Donnithorne. Arthur lover Hetty ægteskab - noget han inderst inde godt ved ikke kan
lade sig gøre på grund af standsforskellen mellem dem - og Hetty lader sig forføre, og drømmer om rigdom og
adel. Adam opdager forholdet og får Arthur til at opgive Hetty, men skaden er sket, og selv om Adam ikke
ophører med at elske Hetty, får historien alligevel tragiske konsekvenser for alle de involverede. "Adam
Bede" var George Eliots første roman; den blev udgivet anonymt, men blev straks en bestseller, der fik
misundelige kommentarer med på vejen fra flere af hendes mere etablerede forfatterkolleger - Elizabeth
Gaskell bemærkede, at hun havde svært ved at se formålet med selv at skrive, når der fandtes bøger som
"Adam Bede", og Alexandre Dumas anså den for at være et af århundredets mesterværker. Romanen er et
stærkt billede af livet på landet i Englands Midlands-område omkring år 1800, af kærlighed og forførelse,
religiøse strømninger og klasseforskelle, mens den industrielle revolution lurer i kulissen. Denne udgave er

baseret på den første danske oversættelse fra 1859, samme år som den engelske førsteudgave.

 

Den unge tømrer Adam Bede er forelsket i den smukke, selvoptagne,
og noget naive landsbyskønhed Hetty Sorrel, men ved ikke, at han
har en rival i sin barndomsven, den lokale herremands søn Arthur
Donnithorne. Arthur lover Hetty ægteskab - noget han inderst inde
godt ved ikke kan lade sig gøre på grund af standsforskellen mellem
dem - og Hetty lader sig forføre, og drømmer om rigdom og adel.
Adam opdager forholdet og får Arthur til at opgive Hetty, men

skaden er sket, og selv om Adam ikke ophører med at elske Hetty,
får historien alligevel tragiske konsekvenser for alle de involverede.
"Adam Bede" var George Eliots første roman; den blev udgivet
anonymt, men blev straks en bestseller, der fik misundelige

kommentarer med på vejen fra flere af hendes mere etablerede
forfatterkolleger - Elizabeth Gaskell bemærkede, at hun havde svært
ved at se formålet med selv at skrive, når der fandtes bøger som



"Adam Bede", og Alexandre Dumas anså den for at være et af
århundredets mesterværker. Romanen er et stærkt billede af livet på
landet i Englands Midlands-område omkring år 1800, af kærlighed
og forførelse, religiøse strømninger og klasseforskelle, mens den
industrielle revolution lurer i kulissen. Denne udgave er baseret på
den første danske oversættelse fra 1859, samme år som den engelske

førsteudgave.
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