
Anne på Ingleside
Ladda ner boken PDF

Lucy Maud Montgomery
Anne på Ingleside Lucy Maud Montgomery boken PDF

 

Anne är mamma till fem barn och har aldrig en tråkig stund i sitt
livliga hem. En ny bebis är på väg och den odrägliga moster Maria är
på besök. Trots det kan Anne inte tänka sig att vara någon annanstans
än på sitt eget älskade Ingleside. Fram tills dagen då hon börjar oroa
sig för att hennes älskade Gilbert inte älskar henne längre. Är det
möjligt? Hon kanske är lite äldre, men hon är fortfarande samma
okuvliga, rödhåriga och underbara Anne på Grönkulla. Hon är redo

att få sin älskade man att bli kär i henne ännu en gång!

Anne på Ingleside är den sjätte boken i den klassiska serien om Anne
på Grönkulla.

Lucy Maud Montgomery (1874-1942) var en kanadensisk författare.
Hon växte upp hos sina morföräldrar på Prince Edward Island i

Kanada. Där arbetade hon som lärarinna i olika byskolor innan hon
blev prästfru.

Montgomery började skriva redan som liten flicka och är idag främst
känd för sina böcker om Anne på Grönkulla, vilka utspelar sig i
Montgomerys hemtrakter. Under sitt liv publicerade hon flera

romaner och hundratals noveller och dikter.



Lucy Maud Montgomerys klassiska serie om Anne på Grönkulla
följer Anne Shirley, en pratglad flicka med rött hår, fräknar och stor
fantasi. Annes föräldrar dog när hon var mycket liten, och hon växte

upp i barnrika fosterfamiljer där hon hjälpte till att se efter
fosterföräldrarnas småbarn, innan hon till slut kom till Grönkulla.
Där får vi följa denna charmiga flicka, som fångat så många läsare i

alla åldrar.

Många generationer har läst böckerna om Anne och följt henne i
både glädje och sorg. Böckerna har filmatiserats flera gånger.
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