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En fortælling om to byer Charles Dickens Hent PDF Dr. Manette løslades efter 17 års fangenskab i Bastillen
og rejser til England for at leve sammen med sin datter, Lucie, som han aldrig har kendt. Lucie og dr. Manette
møder en ung franskmand, Charles Darnay, der arresteres for spionage mod England. Under retssagen mod

ham reddes han af sin lighed med den fordrukne sagfører Sydney Carton, som senere viser sig være hans rival
som bejler til den smukke Lucie Manette. Lucie og Darnay gifter sig, og Carton forbliver deres ven - hans
manglende tro på sig selv gør, at han aldrig virkelig gør en indsats for at vinde Lucie. I Paris sidder madame
Defarge, kone til den vinhandler, der gav dr. Manette husly i Paris, da han var blevet løsladt. Hun er fanatisk
revolutionær, og har i årene før revolutionen registreret alle aristokrater og forrædere mod folket ved at

strikke dem ind i sit evige strikketøj. Hvilken forbindelse er der mellem "Monseigneur", dr. Manette, Charles
Darnay og madame Defarge?

 

Dr. Manette løslades efter 17 års fangenskab i Bastillen og rejser til
England for at leve sammen med sin datter, Lucie, som han aldrig
har kendt. Lucie og dr. Manette møder en ung franskmand, Charles
Darnay, der arresteres for spionage mod England. Under retssagen
mod ham reddes han af sin lighed med den fordrukne sagfører

Sydney Carton, som senere viser sig være hans rival som bejler til
den smukke Lucie Manette. Lucie og Darnay gifter sig, og Carton

forbliver deres ven - hans manglende tro på sig selv gør, at han aldrig
virkelig gør en indsats for at vinde Lucie. I Paris sidder madame
Defarge, kone til den vinhandler, der gav dr. Manette husly i Paris,
da han var blevet løsladt. Hun er fanatisk revolutionær, og har i årene
før revolutionen registreret alle aristokrater og forrædere mod folket
ved at strikke dem ind i sit evige strikketøj. Hvilken forbindelse er
der mellem "Monseigneur", dr. Manette, Charles Darnay og madame

Defarge?
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