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Bleak House Charles Dickens Hent PDF Bleak House er den niende roman af Charles Dickens. Den anses for
at være en af Dickens fineste romaner, der indeholder et af de mest omfattende, komplekse og engagerende
plots. Historien fortælles dels af romanens heltinde, Esther Summerson, og dels af en alvidende fortæller.
Mindeværdige figurer omfatter den truende advokat Tulkinghorn, den venlige, men depressive John

Jarndyce, og den barnlige og uvederhæftige Harold Skimpole, samt den sympatiske, men uforsigtige Richard
Carstone. Romanens kerne er de ufatteligt langvarige retssager i Englands Court of Chancery (Kanslerretten) ,
Jarndyce mod Jarndyce , som har vidtrækkende konsekvenser for alle involverede. Denne sag handler om en
arvelader , der tilsyneladende har gjort flere testamenter, - sagen har kørt i 30-40 år - utallige advokater har
medvirket (eller modvirket) - Dickens retter her en hård anklage mod det langsommelige retsvæsen, der har

utallige paraleller til nutiden.
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