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Genrejst Rose Tremain Hent PDF Vi befinder os i 1660’ernes England, hvor Oliver Cromwells puritanske
styre endelig er forbi. Den nye konge Charles II og hans hof tager revanche og lever livet med overflod, fest

og hor.

Den unge Robert Merivel opgiver sine lægestudier og slutter sig hoffet for at tage del i det søde liv. Han
bliver hurtigt gjort til uofficiel hofnar og får den tvivlsomme ære at ægte kongens seneste elskerinde. Men da

han forelsker sig i sin nye kone, falder han i unåde.

Rose Tremains roman "Genrejst" (eng. "Restoration") er filmatiseret under titlen "Kongen og elskerinden – og
hendes mand".

Rose Tremain (f. 1943) er en britisk forfatter. Hendes romaner og noveller er udgivet i mere end 25 lande, og
hun har vundet adskillige priser for sine bøger. Rose Tremain har desuden undervist i skrivekunst ved

University of East Anglia.

"En mageløs roman … kan varmt anbefales." – Bodil Steensen-Leth, Jyllands-Posten

"En varm og klog bog fuld af ægte spænding." – Marie-Louise Paludan, ALT for damerne

"Rose Tremain har skrevet en flot historie fra 1600-tallets England, hvor fest, pest og brand hærgede." – Bo
Bjørnvig, Weekendavisen
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