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Uskyldens år Edith Wharton Hent PDF Uskyldens år finder sted i de øverste samfundslag i 1870'ernes New
York. Her møder vi Newland Archer og May Welland, der er det perfekte par. Han er en rig, ung advokat, og
hun er en yndig ung kvinde. De planlægger bryllup, deres omgangskreds er begejstret for giftermålet, og alt
tyder på en lykkelig fremtid. Men da Mays kusine Ellen Olenska vender tilbage til New York fra Europa uden
sin mand, skaber det røre i de fornemme kredse, der forarges over hendes beslutning om at forlade sin mand.
Newland tiltrækkes af den stærke og selvstændige Ellen, der ligeledes tiltrækkes af ham, og han føler sig

mere og mere splittet. På den ene side tynger omverdenens forventninger samt hans egne æresbegreber, og på
den anden side vokser hans lidenskabelige følelser for Ellen.

"Edith Whartons bog er en af de smukkeste, der nogen sinde er skrevet om smerten ved at give afkald." –
Harald Engberg, Politiken

"Jeg er en meget stor beundrer af Wharton, og hvor moderne og forfriskende skamløst dyster hun er." –
Jonathan Franzen
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