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David Copperfield. Bind 2 Charles Dickens Hent PDF Dickens’ bevægende klassiker om den hårdt prøvede,
godhjertede og lidt naive David Copperfield, som ser tilbage på en opvækst og en ungdom, der både rummer
kærlige minder og barske realiteter. David Copperfield møder et væld af mennesker på sin vej gennem livet –
nogle kærlige og gode og andre direkte rædsomme – men han er ikke altid god til at skelne mellem dem, der

vil ham det godt, og dem, der har slette intentioner.

"David Copperfield", der oprindeligt blev udgivet som føljeton, er Charles Dickens’ ottende roman, og den
rummer en del selvbiografiske elementer.

Charles Dickens (1812-70) er et af de store navne i engelsk litteratur, hans bøger læses stadig og lever både
på teatret og filmlærredet. I hans bøger fokuserer han ofte på klasseskel og den lille mands kår. Foruden

romaner har han forfattet mange kortere prosatekster samt skuespil, rejsebøger og børnebøger.
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altid god til at skelne mellem dem, der vil ham det godt, og dem, der

har slette intentioner.

"David Copperfield", der oprindeligt blev udgivet som føljeton, er
Charles Dickens’ ottende roman, og den rummer en del

selvbiografiske elementer.

Charles Dickens (1812-70) er et af de store navne i engelsk litteratur,
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