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Imperiets mand Jane Gardam Hent PDF Sir Edward Feathers, med tilnavnet Gamle Filth, har haft en strålende
karriere, fra hans tid som advokat i Hong Kong under Det Britiske Imperiums storhedstid til hans sidste dage
som hæderkronet dommer i London. Han har levet et perfekt britisk liv med sin smukke kone Betty, men bag
facaden ulmer erindringen om en barsk og følelsesmæssigt forkrøblende barndom. Nu som 81-årig enkemand
sidder Gamle Filth i det sydlige England og falder ind i en tiltagende døs af gamle minder og uafklarede

forhold fra et langt og begivenhedsrigt liv, et liv der legemliggør det 20. århundredes fremmarch og det store
imperiums afvikling. IMPERIETS MAND er første bog i Jane Gardams mesterlige romantrilogi om Sir

Edward Feathers og livet i Det Britiske Imperiums tjeneste. Med psykologisk dybde og subtil, britisk humor
skildrer Jane Gardam de særegne britiske manerer, klasseskel og fortielser og indkapsler en gammel

verdensordens storhed og fald.
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