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Anna Svärd Selma Lagerlöf Hent PDF I tredje bind af Lövenskjold-trilogien fortsættes historien fra "Charlotte
Lövenskjold". Karl-Artur er gået fuldstændig over gevind og gifter sig med dalkullan Anna Svärd (folk fra
Dalarna var dengang indbegrebet af enfoldighed og fattigdom, og kvinderne drog rundt i hele Sverige og
solgte småting som tilskud til økonomien i de små landsbyer). Anna har dog svært ved at acceptere den rolle
som husbestyrerinde, præsten har i tankerne for sin hustru. Men skønt hun kun er en enfoldig dalkulla, er hun
dog fornuftigere end så mange andre, og mens Karl Artur sammen med Thea Sundler falder stadig dybere,

lykkes det hende at klare sig igennem og skabe sig den tilværelse, hun ønsker sig.

Charlotte Lövenskjold har opgivet Karl-Artur, og blevet gift med den rige jernværksejer Schagerström, men
nærer stadig en vis interesse for sin ungdoms elskede; noget, som er tæt ved at koste hendes ægtemand livet.
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