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Äktenskapsskolan Moliére Hent PDF Arnolph är en kärlekskrank äldre man som utsåg den unga Agnes till sin
hustru när hon bara var en liten flicka. Han såg till så att hon uppfostrades i kloster, och nu, när Agnes växt
upp till en ung kvinna, anser han henne redo att bli hans brud. Arnolphe är som besatt av rädslan att Agnes
ska förälska sig i någon annan. När Agnes flyttar in hos Arnolphe blir hon genast betagen av Horace, sonen
till en av Arnolphes vänner. Allt mer frustrerad hittar Arnolphe på den ena galenskapen efter den andra.

Äktenskapsskolan är en ironisk och rapp pjäs av mästaren av komedi, Moliére.

I originalöversättning av Tor Hedberg

Moliére var pseudonymen för Jean-Baptiste Pouqelin (1622-1673). Han var en fransk dramatiker,
skådespelare och regissör och var franskklassicismens store mästare. Han är känd för klassiska komedier som

Den inbillade sjuke, Tartuffe och Misantropen.

"I laughed out loud as I watched everyone's plans go horribly awry. A great classic social commentary."

- Användaren Fadwa Dhif på goodreads.com

 

Arnolph är en kärlekskrank äldre man som utsåg den unga Agnes till
sin hustru när hon bara var en liten flicka. Han såg till så att hon

uppfostrades i kloster, och nu, när Agnes växt upp till en ung kvinna,
anser han henne redo att bli hans brud. Arnolphe är som besatt av

rädslan att Agnes ska förälska sig i någon annan. När Agnes flyttar in
hos Arnolphe blir hon genast betagen av Horace, sonen till en av
Arnolphes vänner. Allt mer frustrerad hittar Arnolphe på den ena

galenskapen efter den andra.

Äktenskapsskolan är en ironisk och rapp pjäs av mästaren av
komedi, Moliére.

I originalöversättning av Tor Hedberg

Moliére var pseudonymen för Jean-Baptiste Pouqelin (1622-1673).
Han var en fransk dramatiker, skådespelare och regissör och var
franskklassicismens store mästare. Han är känd för klassiska
komedier som Den inbillade sjuke, Tartuffe och Misantropen.



"I laughed out loud as I watched everyone's plans go horribly awry.
A great classic social commentary."

- Användaren Fadwa Dhif på goodreads.com
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