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Ivanhoe Sir Walter Scott Hent PDF Den klassiska romanen Ivanhoe inleds med att korsfararen Wilfred of
Ivanhoe återvänder som en slagen man från korstågen. Han är svårt skadad och har suttit i fångenskap hos

Leopold V av Österrike. Väl hemma blossar känslor upp. Ivanhoe faller för den vackra, karismatiska judinnan
Rebecca, men blir på samma gång uppvaktad av sin barndomsvän Lady Rowena, som av många anses vara
ett bättre val. Allt det här inleder ett klassiskt romantiskt äventyr där vi bland annat får stifta bekantskap med

karaktärer som Robin Hood och Rickard Lejonhjärta.

Walter Scott (1771–1832) var en skotsk skald och författare. Scott är känd för att ha skapat den historiska
romangenren. Han var mycket populär under sin livstid och den i särklass mest lästa romanförfattaren i början
av 1800-talet. Under sin levnad skrev Scott total 29 romaner varav den mest kända är Ivanhoe (1820). Han

adlades 1820 och heter därför också Sir Walter Scott.
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