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Jane Austen (1775-1817) är en av den engelska litteraturens mest lästa författare. Hon har skrivit några av
litteraturhistoriens mest älskade klassiker: Stolthet och fördom, Förnuft och känsla och Emma. Hon är
speciellt känd och aktad för sina eminenta personskildringar och förfinad ironi, som alltid har underton av
kritik mot aristokratin.
Alla hennes romaner har filmatiserade flera gånger. Lady Susan (1793-94), skriven under Jane Austens unga
år, är en underhållande brevroman med rötter i 1700-talets värld. Genom brev som utväxlas mellan romanens
karaktärer, målas upp en bild av den vackra änkan Susan Vernon och hennes försök att skaffa både sig själv
och sin dotter ett gott parti.
Temat är alltså detsamma som i Austens senare romaner och karaktärsstudier och moraliska frågor är i fokus
också här, men i övrigt saknas det gemensamma nämnare med Austen senare verk. Lady Susan är en självisk,
hänsynslös och intrigerande kokett som cyniskt spelar spel med männen och utmanar alla
hjältinnekarakteristika som är typiska för den romantiska genren: Hon spelar en aktiv roll, hon är inte bara
utomordentligt vacker utan också intelligent och kvick, kärlek är inte målet för henne och hennes friare är alla
betydligt yngre än hon själv. Dessutom straffas Lady Susans omoraliska beteende inte alls så hårt som
liknande uppträdanden i Austens senare författarskap. "Liksom de flesta av hennes ungdomsberättelser
handlar den om dåligt uppförande, men den är fullbordad och polerad, sofistikerad i sin analys av uppförande

och helt annorlunda från allt annat som hon dittills hade skrivit och någonsin kom att skriva igen. Ett helt och
hållet ovanligt verk författat av en landsbygdsprästs dotter." - Claire Tomalin, Jane Austen: A Life "Att ha
eller inte ha! Förmögenhet och make avgör en kvinnas lott, ett öde som Austen fångar i en underhållande
samling brev. Sanningen om Lady Susans heder och ära förvandlas till en svårfångad reflex som kastas fram
och åter mellan korrespondenterna." - Sara Danius, Dagens Nyheter
Petra X said: This is a very clever book indeed. *FREE* shipping on qualifying offers. Free kindle book and
epub digitized and proofread by Project Gutenberg. *FREE* shipping on qualifying offers.
This early complete work, which the author never submitted for publication, describes the schemes of the title
character. Beautiful, flirtatious, and recently widowed, Lady Susan Vernon seeks a new and advantageous
marriage for herself, and at the same time attempts to push her daughter into marriage with a man she detests.
A Penguin Classics edition of three lesser-known Austen works, including Lady Susan, the basis for Whit
Stillman's feature film Love and Friendship starring Kate Beckinsale and Chloë Sevigny These three short …
Michelle Dockery, Actress: Downton Abbey. Lady Susan is a short epistolary novel by Jane Austen, possibly
written in 1794 but not published until 1871. The Project Gutenberg EBook of Lady Susan, by Jane Austen
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever.
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and, while there, is determined to be a matchmaker for her daughter Frederica -- and herself too, naturally.
Quite different from the rest of Austen's oeuvre, it is. (Lady Susan / The Watsons / Sanditon) [Jane Austen]
on Amazon. Find your next great read with NPR Books' best-of-2013 reading guide. Petra X said: This is a
very clever book indeed. The Project Gutenberg EBook of Lady Susan, by Jane Austen This eBook is for the
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December 1981 is an English actress and singer. Free kindle book and epub digitized and proofread by
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