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Furst Otto R.L. Stevenson Hent PDF Prins Otto av Grünewald är illa omtyckt av sina undersåtar. Hans unga
hustru Amalia, som har ett hemligt förhållande med den onde baron Gondremark, regerar i hans ställe. En dag

förklär han sig och besöker bonden Killian och hans familj. Där avslöjas hustrus otrohet och hans egen
impopularitet bland folket för honom. Förtvivlad bestämmer han sig för att göra något.

En revolution gryr bland folket, och Otto vill stoppa den till varje pris. När det kommer fram att Amalia och
Gondremark planerar ett krig mot grannlandet blir saker allt mer komplicerade för Otto. Ändå kan han inte

överge sin kärlek till Amalia.

I originalöversättning av Harald Jernström

Robert Louis Stevenson (1850-1894) var en skotsk romanförfattare, poet och reseskildrare. Han räknas till en
av de mest kända författarna genom tiderna, och skrev klassiker som Skattkammarön och Dr Jekyll och Mr

Hyde.

"This was a story full of romance, chivalry, kindness, politeness and forgivness. The whole tale represented
the kind of aspects you don't meet very often nowadays. Nobody loves as devotedly as Otto.

But as a lovestory, it was beautiful and inspiring."

- Användaren Eloise Stone på goodreads.com
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krig mot grannlandet blir saker allt mer komplicerade för Otto. Ändå
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poet och reseskildrare. Han räknas till en av de mest kända
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