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Don Juan Lord Byron Hent PDF Don Juan deltager i den Russisk-Tyrkiske krig, og kommer ud for mange
blodige og grusomme begivenheder. Han redder en lille tyrkisk pige som han tager til sig. Efter sejren over
tyrkerne bliver han sendt til Moskva som sendebud - czarinaen Katarina II forelsker sig voldsomt i ham og
han opholder sig en tid lang ved dette hof. Af helbredsmæssige årsager m.m. bliver han som hemmelig

gesandt sendt til England. Her optages han straks i de allerhøjeste kredse, hvis liv og færden her udmales i
satiriske vendinger - og med god grund.

Det kræver sin mand (eller kvinde) at læse dette værk - man skal kende sine klassikere og sin historie -
heldigvis har vi jo idag nettet som en stor hjælp. Ukendte personer samt sære vendinger kan i løbet af et

øjeblik slåes op - så der er ingen undskyldning - bare kom igang!
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tyrkisk pige som han tager til sig. Efter sejren over tyrkerne bliver
han sendt til Moskva som sendebud - czarinaen Katarina II forelsker
sig voldsomt i ham og han opholder sig en tid lang ved dette hof. Af
helbredsmæssige årsager m.m. bliver han som hemmelig gesandt
sendt til England. Her optages han straks i de allerhøjeste kredse,
hvis liv og færden her udmales i satiriske vendinger - og med god

grund.
Det kræver sin mand (eller kvinde) at læse dette værk - man skal
kende sine klassikere og sin historie - heldigvis har vi jo idag nettet
som en stor hjælp. Ukendte personer samt sære vendinger kan i løbet
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