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Nicholas Nickleby Charles Dickens Hent PDF Da Nicholas Nicklebys far dør og efterlader sig en stor gæld,
må Nicholas, hans søster Kate og deres mor drage til London for at opsøge farbroderen, den pengegriske
Ralph Nickleby. Ralph opfatter familien som en flok nassere, der aldrig vil drive det til noget, og han får

Nicholas sat i tjeneste hos kostskoleholderen Wackford Squeers fra Dotheboys Hall, Yorkshire, og Kate hos
modehuset Mantalini. Forholdene på skolen i Yorkshire får dog til sidst Nicholas til at banke Squeers og

flygte sammen med den forhutlede og noget indskrænkede Smike. Kampen mellem Nicholas og hans familie
og Ralph kan hermed begynde. Nicholas Nickleby er Dickens' tredje roman og stadig i dag en af hans mest
populære. Værket er bearbejdet og tilrettet moderne retskrivning. Charles John Huffam Dickens (1812-1870)

var en engelsk forfatter. Han har skrevet flere succesromaner, heriblandt Oliver Twist (1837), Nicholas
Nickleby (1839), Barnaby Rudge (1841), David Copperfield (1850), To byer (1859) og Store forventninger

(1861).

 

Da Nicholas Nicklebys far dør og efterlader sig en stor gæld, må
Nicholas, hans søster Kate og deres mor drage til London for at

opsøge farbroderen, den pengegriske Ralph Nickleby. Ralph opfatter
familien som en flok nassere, der aldrig vil drive det til noget, og han
får Nicholas sat i tjeneste hos kostskoleholderen Wackford Squeers
fra Dotheboys Hall, Yorkshire, og Kate hos modehuset Mantalini.
Forholdene på skolen i Yorkshire får dog til sidst Nicholas til at
banke Squeers og flygte sammen med den forhutlede og noget

indskrænkede Smike. Kampen mellem Nicholas og hans familie og
Ralph kan hermed begynde. Nicholas Nickleby er Dickens' tredje

roman og stadig i dag en af hans mest populære. Værket er
bearbejdet og tilrettet moderne retskrivning. Charles John Huffam
Dickens (1812-1870) var en engelsk forfatter. Han har skrevet flere
succesromaner, heriblandt Oliver Twist (1837), Nicholas Nickleby
(1839), Barnaby Rudge (1841), David Copperfield (1850), To byer



(1859) og Store forventninger (1861).
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