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Kærlighed på kvisten Emilie Flygare-Carlén Hent PDF Den unge ingeniør hr. Utter ankommer til en lille
svensk by og tages ind af et ældre ægtepar, der er overordentligt glade for at få en ung, sød lejer til deres

kvistværelse. Hr. Utter føler sig hurtigt hjemme, ikke mindst da han finder ud af, at der på den anden side af
gaden i nabohusets kvistværelse bor en ung, smuk kancellistinde, der har sit kønne hoved skruet rigtigt på.

Ganske rigtigt går der ikke længe, før han forelsker sig i den unge frøken på kvisten.

Emilie Flygare-Karlén (1807-1892) var en svensk forfatter, der skrev en lang række romaner, der ofte foregik
på hendes hjemstavn i kystsamfundet i Bohuslän og i Stockholms overklassemiljø, som hun senere blev en
del af. Emilie Flygare-Karléns romaner er blevet oversat til en lang række fremmedsprog, og flere af dem er

blevet lavet til populære spillefilm.
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