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Ebog VaLancy er en trist, 29-årig gammeLjomfru, som altid har
gjort hvad der blev sagt. Men en dag gQr hun opr@r. Måske
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Materialevurdering
Kort om bogen
Valancy er en 29-årig gammetjomfru, som altid har gjort hvad
der blev sagt. Men en dag g@r hun oprQr.SQd
kærlighedshistorie af forfatteren ti[ "Anne fra Gr@nnebakken".
For læsere af historiske kærLighedsromaner.

Beskrivelse
Valancy er hverken k@n eller charmerende og der har aLdrig
været en interesseret bejter i nærheden af hende. D6t Lader
hendes famil,ie aLdrig være med at kommentere, mens de
s{rger for at hun ikke forfaLder tiL btasfemisk og nytteløst
tidsfordriv som fx at Læse en roman. Vatancy b@jer nakken og
g@r aLdrig opr@r. Men i sine dr@mme bes@ger hun "Det bLå sLot",
hvor hun både har umådeLig rigdom og romantiske bej[ere. En
dag går Valancy aLene tiL Lægen og her modtager hun en
besked, som tvinger hende til at se sit liv i et nyt Lys. Valancy
b/jer ikke Længere nakken, men svarer igen og gør som det
passer hende. Måske venter kærLigheden og det gode liv
aLligeveI forude?.

Vurdering
L.M. Montgomery kendes af rigtigt mange for sine b@ger

om Anne fra Gr@nnebakken og nu er også denne roman fra
1926 blevet oversat tiI dansk. Forsiden har desværre et noget
uinspirerende layout. Det er dog en sød og hyggelig fortæLLing
om at turde f@lge sine drØmme.

Andre bøger om samme emne
Der udkommer meget "historicaI romance" i disse år. Her viI fx
Lisa KLeypas' Wa[tflowers-serie, som starter
med Sommernattens hemmeLigheder, passe bedre i nutidens
læseres smag.
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