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Emily går sine egne veje L.M. Montgomery Hent PDF Den nu 16-årige Emily Byrd Starr længes efter at få
lov til at gå på Queens Academy for at få sin skolelæreruddannelse, men hendes traditionsbundne slægtninge
på Månegården nægter. I stedet bliver hun tilbudt at gå på Shrewsbury High School sammen med sine venner
– dog på to betingelser. Den første betingelse er, at hun skal bo hos den skrappe tante Ruth. Men det er den
anden betingelse, der forårsager Emilys hjertekvaler: Emily må ikke skrive én eneste fantasihistorie i løbet af

sin uddannelse. På trods af sammenstød med både tante Ruth og Evelyn Blake, skolens anden spirende
forfatter, lærer Emily mange ting om sig selv i løbet af sin skoletid, og med vennerne Ilse, Perry og Teddy,
kommer hun ud på mange eventyr. Hun og Teddy Kent kommer også tættere på hinanden, men indblanding
fra Teddys mors side, sætter en stopper for dét. Emily er endeligt begyndt af få sine historier udgivet, og da
hun bliver tilbudt en fantastisk mulighed, må hun beslutte, om hun ønsker at ændre sit liv for altid. Efter
succesen med Anne fra Grønnebakken-bøgerne, vendte den verdensberømte forfatter, L.M. Montgomery,
blikket mod endnu en forældreløs pige. Emily-bøgerne er oversat til utallige sprog, og har været elsket af

forfatterspirer verden over. FORFATTERPORTRÆT L. M. (Lucy Maud) Montgomery (1874-1942) blev født
på Prince Edward Island, samme ø som hendes heltinder. Efter hendes mors død, da hun var to år, blev hun
adopteret af sine bedsteforældre. Hun arbejdede for en tid som lærer og journalist, mens hun skrev på sin

første roman, Anne fra Grønnebakken, om aftenen. Efter succesen med Anne fra Grønnebakken, fortsatte hun
med at skrive, og udgav i løbet af sit liv, tyve romaner og hundredvis af noveller. L. M. Montgomery er

verdensberømt for sine børne- og voksenbøger, og hun skabte, i Anne Shirley og Emily Starr, to af de mest
elskede figurer i børnelitteraturen.
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venner – dog på to betingelser. Den første betingelse er, at hun skal
bo hos den skrappe tante Ruth. Men det er den anden betingelse, der
forårsager Emilys hjertekvaler: Emily må ikke skrive én eneste

fantasihistorie i løbet af sin uddannelse. På trods af sammenstød med
både tante Ruth og Evelyn Blake, skolens anden spirende forfatter,
lærer Emily mange ting om sig selv i løbet af sin skoletid, og med



vennerne Ilse, Perry og Teddy, kommer hun ud på mange eventyr.
Hun og Teddy Kent kommer også tættere på hinanden, men

indblanding fra Teddys mors side, sætter en stopper for dét. Emily er
endeligt begyndt af få sine historier udgivet, og da hun bliver tilbudt
en fantastisk mulighed, må hun beslutte, om hun ønsker at ændre sit
liv for altid. Efter succesen med Anne fra Grønnebakken-bøgerne,

vendte den verdensberømte forfatter, L.M. Montgomery, blikket mod
endnu en forældreløs pige. Emily-bøgerne er oversat til utallige

sprog, og har været elsket af forfatterspirer verden over.
FORFATTERPORTRÆT L. M. (Lucy Maud) Montgomery (1874-
1942) blev født på Prince Edward Island, samme ø som hendes

heltinder. Efter hendes mors død, da hun var to år, blev hun adopteret
af sine bedsteforældre. Hun arbejdede for en tid som lærer og
journalist, mens hun skrev på sin første roman, Anne fra
Grønnebakken, om aftenen. Efter succesen med Anne fra

Grønnebakken, fortsatte hun med at skrive, og udgav i løbet af sit liv,
tyve romaner og hundredvis af noveller. L. M. Montgomery er
verdensberømt for sine børne- og voksenbøger, og hun skabte, i
Anne Shirley og Emily Starr, to af de mest elskede figurer i

børnelitteraturen.
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