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Emmuska Orczy
Vogt dig, Chauvelin! Emmuska Orczy Hent PDF I fjerde bog af historierne om den røde pimpernel damper
Chauvelin af vrede over de fornærmelser og ydmygelser, han led under den røde pimpernels hånd i sidste

bog. Chauvelin bliver sendt til England af det franske regime under det påskud at værne om franskmændenes
interesser, men i virkeligheden er han der for at lokke pimpernellen tilbage til Frankrig, så han kan blive føde

for guillotinen. Chauvelin får hjælp af en næsten uimodståeligt smuk skuespillerinde ved navn Désirée
Candielle... Emmuska Orczy var en ungarsk-britisk forfatterinde og kunstner, bedst husket for bogen ‘I den
røde Pimpernels tegn‘ fra 1905. Hun blev født i Tarnaörs, Ungarn, som datter af baronen Felix Orczy og hans
kone Emma. Faderen var komponist og venner med folk som Wagner, Liszt og Gounod. Familien flyttede fra
Budapest til Bruxelles, og sidenhen til London, og derfor lærte Emmuska Orczy at tale engelsk som 15-årig.

Hun blev uddannet på kunstskoler og startede senere hen en illustrationsvirksomhed med sin mand,
Montague Barstow.

 

I fjerde bog af historierne om den røde pimpernel damper Chauvelin
af vrede over de fornærmelser og ydmygelser, han led under den

røde pimpernels hånd i sidste bog. Chauvelin bliver sendt til England
af det franske regime under det påskud at værne om franskmændenes
interesser, men i virkeligheden er han der for at lokke pimpernellen
tilbage til Frankrig, så han kan blive føde for guillotinen. Chauvelin
får hjælp af en næsten uimodståeligt smuk skuespillerinde ved navn

Désirée Candielle... Emmuska Orczy var en ungarsk-britisk
forfatterinde og kunstner, bedst husket for bogen ‘I den røde

Pimpernels tegn‘ fra 1905. Hun blev født i Tarnaörs, Ungarn, som
datter af baronen Felix Orczy og hans kone Emma. Faderen var
komponist og venner med folk som Wagner, Liszt og Gounod.

Familien flyttede fra Budapest til Bruxelles, og sidenhen til London,
og derfor lærte Emmuska Orczy at tale engelsk som 15-årig. Hun

blev uddannet på kunstskoler og startede senere hen en



illustrationsvirksomhed med sin mand, Montague Barstow.
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