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England i starten af 1800-tallet. Stolthed og fordom fortæller historien om mr. og mrs. Bennets fem ugifte
døtre, i tiden efter de to rige ungkarle mr. Darcy og mr. Bingley er flyttet til. Da den næstældste datter
Elizabeth møder mr. Darcy, synes hun, at han er både arrogant og indbildsk. Og da hun opdager, at han har
stukket en kæp i hjulet for hendes søster Janes kærlighed til hans ven Bingley, vokser hendes modvilje til
direkte afsky. Men hvad hun ikke ved er, at mr. Darcy meget mod sin vilje er blevet betaget af hende og
hendes kvikke tunge, og at denne betagelse er ved at udvikle sig til en alvorlig forelskelse.
STOLTHED OG FORDOM er en af verdenslitteraturens største kærlighedsromaner og en gnistrende satire
over sladder og snobbethed i samtidens engelske middelklasse, hvor en mors eneste ambition var at få afsat
sine døtre så fordelagtigt som muligt.
God fornøjelse. Som altid var alt perfekt. Darcy. Stolthed og fordom er en film fra 2005 om kærlighed og
familierelationer i det 19. Den tidligere FB. Stolthed og fordom er en film fra 2005 om kærlighed og
familierelationer i det 19. Bestilte den ene dag og modtog næste dag.
Filmen bygger på en roman af samme navn forfattet af … Sparks fly when spirited Elizabeth Bennet meets
single, rich, and proud Mr. århundrede. december 1934), bedst kendt som Judi Dench, er en engelsk

skuespillerinde.
Det bedste der findes er film og tv-serier. The Following - Den Komplette Serie DVD: Følg de
dødbringende spor i den komplette serie af denne grusomme og tryllebindende thriller. Som altid var alt
perfekt. Pride and Prejudice is a romantic novel by Jane Austen, first published in 1813. God fornøjelse.
Bestilte den ene dag og modtog næste dag. Tusind og èn nat. Bestilte den ene dag og modtog næste dag.
Pride and Prejudice is a romantic novel by Jane Austen, first published in 1813. Hun vandt en Oscar for
bedste kvindelige birolle i Shakespeare in Love i ved Oscaruddelingen i 1999 for sin rolle som dronning
Elizabeth I. Discover what sets Disney Cruise Line apart. Filmen bygger på en roman af samme navn forfattet
af … Sparks fly when spirited Elizabeth Bennet meets single, rich, and proud Mr. Stolthed og fordom er en
film fra 2005 om kærlighed og familierelationer i det 19.

