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Ægtepagten Simona Ahrnstedt Hent PDF Det er december 1880. Beatrice Löwenström, en ung kvinde fra det
bedre borgerskab, er i operaen med sin onkel og hans familie. Her møder hun Seth Hammerstaal, der er lige så
karismatisk, som han er berygtet. Han er en af de rigeste mænd i Sverige og en notorisk forfører, der ikke har
meget til overs for samfundets regler. Deres tilfældige møde sætter gang i noget ustoppeligt. Seth kan ikke
andet end at blive fascineret af Beatrices intelligens, skønhed og ligefremhed. Hun er ikke som nogen anden
kvinde, han nogensinde har mødt. Det tager ikke længe, før de begge opdager, at de har fået viklet sig ind i
en lidenskabelig, men kompliceret kærlighedsaffære. For på trods af deres kærlighed er der allerede blevet sat
planer i værk for at holde dem fra hinanden. Mennesker tæt på Beatrice har indgået aftaler og lagt planer for

hende, der ikke inkluderer hendes lykke eller Seth …

 

Det er december 1880. Beatrice Löwenström, en ung kvinde fra det
bedre borgerskab, er i operaen med sin onkel og hans familie. Her
møder hun Seth Hammerstaal, der er lige så karismatisk, som han er
berygtet. Han er en af de rigeste mænd i Sverige og en notorisk
forfører, der ikke har meget til overs for samfundets regler. Deres
tilfældige møde sætter gang i noget ustoppeligt. Seth kan ikke andet

end at blive fascineret af Beatrices intelligens, skønhed og
ligefremhed. Hun er ikke som nogen anden kvinde, han nogensinde
har mødt. Det tager ikke længe, før de begge opdager, at de har fået
viklet sig ind i en lidenskabelig, men kompliceret kærlighedsaffære.
For på trods af deres kærlighed er der allerede blevet sat planer i
værk for at holde dem fra hinanden. Mennesker tæt på Beatrice har
indgået aftaler og lagt planer for hende, der ikke inkluderer hendes
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