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Kærlighedens kåbe Agnes Sligh Turnbull Hent PDF Da den protestantiske præst David Lyall flytter til den
lille landsby Ladykirk i Pennsylvania med sin unge hustru, var det oprindeligt meningen, at opholdet blot
skulle have været for en kort bemærkning. Men 25 år og tre voksne børn senere bor David og hans hustru

stadig i byen. David og hans familie er blevet det naturlige omdrejningspunkt for lokalsamfundet, og den nu
garvede præst holder meget af livet i småbyen. Men tiderne skifter og livet ændrer sig, og da den ene af

Davids døtre forelsker sig i en rigmandssøn, må David lære at acceptere, at alting forandrer sig. Agnes Sligh
Turnbull (1888-1982) var en amerikansk forfatter født i delstaten Pennsylvania. Hun debuterede som
novelleforfatter i 1920, hvor hun blev udgivet i et tidsskrift, som hun i de efterfølgende år bidrog til

regelmæssigt. I 1936 udkom Agnes Sligh Turnbulls første roman og den sidste i 1980. Agnes Sligh Turnbull
blev særlig kendt for sine historiske romaner, der ofte foregår i det vestlige Pennsylvania.

 

Da den protestantiske præst David Lyall flytter til den lille landsby
Ladykirk i Pennsylvania med sin unge hustru, var det oprindeligt

meningen, at opholdet blot skulle have været for en kort
bemærkning. Men 25 år og tre voksne børn senere bor David og hans
hustru stadig i byen. David og hans familie er blevet det naturlige
omdrejningspunkt for lokalsamfundet, og den nu garvede præst

holder meget af livet i småbyen. Men tiderne skifter og livet ændrer
sig, og da den ene af Davids døtre forelsker sig i en rigmandssøn, må
David lære at acceptere, at alting forandrer sig. Agnes Sligh Turnbull

(1888-1982) var en amerikansk forfatter født i delstaten
Pennsylvania. Hun debuterede som novelleforfatter i 1920, hvor hun
blev udgivet i et tidsskrift, som hun i de efterfølgende år bidrog til
regelmæssigt. I 1936 udkom Agnes Sligh Turnbulls første roman og
den sidste i 1980. Agnes Sligh Turnbull blev særlig kendt for sine
historiske romaner, der ofte foregår i det vestlige Pennsylvania.
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