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Stormfulde Højder Emily Brontë Hent PDF Forlaget skriver: Livet på den vindblæste gård Stormfulde Højder
ændrer sig for bestandigt, da faren bringer hittebarnet Heathcliff med sig hjem fra byen. Heathcliff udvikler et
passioneret venskab til husets datter, Catherine, og i takt med at de bliver voksne, forvandler venskabet sig til

dæmonisk lidenskab, der truer med at splitte dem og hele familien ad.

"Stormfulde Højder" er en gotisk klassiker, som efter Emily Brontës død er blevet anerkendt som en af de
bedste gotiske romaner i verden. Den er blevet oversat til et utal af sprog og har været inspiration for

forfattere og kunstnere verden over.

Den engelske forfatter og digter Emily Brontë (1818-1848) voksede op i Yorkshire i det nordlige England, og
hendes eneste roman, mesterværket "Stormfulde Højder" fra 1847, bærer tydeligt præg af Yorkshire-naturens
dramatiske og barske skønhed. Emily Brontë døde som 30-årig af tuberkulose, den sygdom, som også hendes

to søstre, forfatterne Anne og Charlotte, døde af, og hun nåede derfor aldrig at opleve den enorme
anerkendelse, som hendes roman og digte senere opnåede.
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