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Ivanhoe Walter Scott Hent PDF Den unge angelsaksiske ridder Wilfred af Ivanhoe er gjort arveløs, dels fordi
han støtter den normanniske kong Richard Løvehjerte, dels fordi han mod sin fars vilje har forelsket sig i den
smukke lady Rowena, som faren ønsker gift med den sidste arving af den angelsaksiske kongeslægt,
Athelstane. Wilfred er draget med Richard Løvehjerte på korstog, men vender hjem og bliver snart indblandet
i prins John og hans kumpaners forsøg på at overtage tronen i Richards fravær. Værket er bearbejdet og
tilrettet moderne retskrivning. Walter Scott (1771-1832) var en skotsk forfatter af historiske romaner. Mest
kendt er han for romanen Ivanhoe (1819, da. 1822), der er blevet filmatiseret adskillige gange. Af andre
betydelige værker kan nævnes Waverley (1814, da. 1826), Guy Mannering (1815, da. 1823), Rob Roy (1817,
da. Røde Robin, 1821), The Antiquary (1816, da. Oldgranskeren, 1824) og The Heart of Midlothian (1818,
da. Midlothians Hjerte, 1822).

Den unge angelsaksiske ridder Wilfred af Ivanhoe er gjort arveløs,
dels fordi han støtter den normanniske kong Richard Løvehjerte, dels
fordi han mod sin fars vilje har forelsket sig i den smukke lady
Rowena, som faren ønsker gift med den sidste arving af den
angelsaksiske kongeslægt, Athelstane. Wilfred er draget med Richard
Løvehjerte på korstog, men vender hjem og bliver snart indblandet i
prins John og hans kumpaners forsøg på at overtage tronen i
Richards fravær. Værket er bearbejdet og tilrettet moderne
retskrivning. Walter Scott (1771-1832) var en skotsk forfatter af
historiske romaner. Mest kendt er han for romanen Ivanhoe (1819,
da. 1822), der er blevet filmatiseret adskillige gange. Af andre
betydelige værker kan nævnes Waverley (1814, da. 1826), Guy
Mannering (1815, da. 1823), Rob Roy (1817, da. Røde Robin,
1821), The Antiquary (1816, da. Oldgranskeren, 1824) og The Heart
of Midlothian (1818, da. Midlothians Hjerte, 1822).
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