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Erobringen af Plassans \u00c9mile Zola Hent PDF En ny præst, fader Faujas, og hans moder kommer til
Plassans og indlogerer sig hos François Mouret og dennes hustru Marthe Rougon. I starten er præsten

tilbageholdende og sky, men langsomt blander han sig, til den magtesløse Mourets store ærgrelse, ind i sin
værtsfamilies dagligdag, og hensætter den før så ligeglade Marthe i en art religiøst vanvid. Plassans sendte
ved det sidste valg en delegeret til Paris, som ikke er populær hos regeringen. Den på overfladen upolitiske
fader Faujas bruger nu sin stigende indflydelse i byens politiske og kirkelige kredse til at søge sin egen - og
som det mere end antydes - regeringens kandidat valgt. Imens forstærkes den stadig hurtigere hvirvel af

ødelæggelse og sindssyge hos Mourets, der startede med præstens ankomst, yderligere, da Faujas' søster og
hendes fordrukne mand også flytter ind i huset, indtil Mouret endelig tager den ultimative hævn over

indtrængerne ... Bind 6 i serien Les Rougon-Macquart

 

En ny præst, fader Faujas, og hans moder kommer til Plassans og
indlogerer sig hos François Mouret og dennes hustru Marthe

Rougon. I starten er præsten tilbageholdende og sky, men langsomt
blander han sig, til den magtesløse Mourets store ærgrelse, ind i sin
værtsfamilies dagligdag, og hensætter den før så ligeglade Marthe i

en art religiøst vanvid. Plassans sendte ved det sidste valg en
delegeret til Paris, som ikke er populær hos regeringen. Den på

overfladen upolitiske fader Faujas bruger nu sin stigende indflydelse
i byens politiske og kirkelige kredse til at søge sin egen - og som det
mere end antydes - regeringens kandidat valgt. Imens forstærkes den
stadig hurtigere hvirvel af ødelæggelse og sindssyge hos Mourets,
der startede med præstens ankomst, yderligere, da Faujas' søster og
hendes fordrukne mand også flytter ind i huset, indtil Mouret endelig
tager den ultimative hævn over indtrængerne ... Bind 6 i serien Les

Rougon-Macquart



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Erobringen af Plassans&s=dkbooks

