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Kærlighedsjagten Louisa May Alcott Hent PDF Den forældreløse Rosamond Vivian vokser op på en lille,

engelsk ø alene hos sin hjerteløse bedstefar, så da den flotte og charmerende Phillip Tempest dukker op bliver
hun lynhurtigt forelsket. De to bliver gift og slår sig ned i Frankrig, men der går ikke lang tid, før Rosamond
opdager, at hendes nye mand er en ond og hensynsløs libertiner. Hun flygter til Paris, men Tempest har ikke

tænkt sig at opgive Rosamond, og så går den vilde jagt gennem Europa … Louisa May Alcott skrev
"Kærlighedsjagten" i 1866, to år før udgivelsen af "Pigebørn", men bogen blev ikke udgivet før i 1995. Den
amerikanske forfatter Louisa May Alcott (1832-1888) er bedst kendt for romanen "Pigebørn" om søstrene
Meg, Jo, Beth og Amy, der har opnået klassikerstatus, og som er blevet filmatiseret indtil flere gange. Alcott

var feminist, hvilket en stor del af hendes litterære produktion bærer præg af.
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