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Middlemarch George Eliot Hent PDF Middlemarch er en typisk engelsk provinsby omkring 1830.
Handlingen i George Eliots kalejdoskopiske roman følger to hovedspor. I det ene gifter purunge Dorothea
Brooke sig med den ældre præst og amatørvidenskabsmand Edward Casaubon for at hjælpe ham med hans
forskning – et projekt og et ægteskab der viser sig at være goldt og glædesløst. I det andet følger vi Tertius
Lydgate, ung og ambitiøs læge som ankommer til Middlemarch med store og ædle planer, men afspores af sit
giftermål med den underskønne, men også meget jordbundne Rosamond Vincy. Omkring disse hovedspor

myldrer et persongalleri af høj og lav, gode og onde, idealistiske og selviske, som beskrives og afsløres uden
antydning af sentimentalitet, men med forståelse og humor. George Eliots psykologiske indsigt og sproglige

mesterskab gør romanen til lige så medrivende læsning i dag som da den udkom i 1870-71. -
George Eliot er et pseudonym for Mary Ann Evans (1819-1880). For mere information, se

www.bogreservatet.dk
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