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Anna Karenina Lev Tolstoj Hent PDF Tolstojs episke roman om Anna Karenina har tryllebundet læsere i over
hundrede år. Anna Karenina har vænnet sig til at leve i et kærlighedsløst ægteskab, men da hun møder den
smukke unge Grev Vronskij oplever hun følelser, hun aldrig før har haft. Deres lidenskabelige kærlighed

skaber røre i det aristokratiske miljø, der hellere end gerne tolererer letsindige affærer, men ikke lader plads til
ægte følelser. Anna bliver mere og mere isoleret, i takt med at hun gør større og større ofre for sin kærlighed

til Vronskij.

"Anna Karenina" er ikke kun et mesterværk i kraft af sin uforglemmelige heltinde. Romanen udforsker den
menneskelige psyke og søger efter svar på de dybeste spørgsmål om, hvad der skal til for at leve et godt og

indholdsrigt liv i en verden, hvor der ikke nødvendigvis er plads til det.
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