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Walter og Joanna er lykkelige, da de endelig flytter ind i deres nye hjem i Stepford. Intet lader til at kunne slå
skår i lykken; naboerne er venlige, huset er fantastisk, og der går ikke længe, før deres børn har fået nye
venner. Men kort efter begynder Joanna at mistænke, at noget er helt galt i den nye by. Der foregår noget
mærkeligt med kvinderne, for hvorfor er de alle sammen så underkuede ... og hvad er det, der sker med
Walter?Den amerikanske forfatter Ira Levin (1929-2007) skrev en række kendte og populære romaner. Særligt
blev han kendt for de af hans romaner, som blev filmatiseret, heriblandt "Rosemarys baby" og "De lydige
koner fra Stepford". Ud over sine romaner skrev Levin også manuskripter til teaterforestillinger, der blev
opført på Broadway i New York.
Retrouvez DE LYDIGE KONER I STEPFORD / TEXTE EN DANOIS et des millions de livres en stock sur
Amazon. Kan sendes til Kindle. De lydige koner i Stepford: Ira Levin – Mænd, der er bange for stærke
kvinder, er nok nogle af de mest farlige væsener på denne jord. De Lydige Koner i Stepford Mirrors.
Heriblandt tæller blandt andet 'Rosemarys baby' og 'De lydige koner fra Stepford'. MP3 er et standard
lydformat uden tekst, der kan downloades og afspilles på en MP3-afspiller, computer, smartphone og tablet.
Log ind for at anmelde. da de endelig flytter ind i deres nye hjem i Stepford. 150 år efter nationernes endelige
sammenslutning ånder alt omsider fred og idyl. - 1973. for at de, hvis det er noen som ikke er lydige mot
ordet,.
De lydige koner fra Stepford (The Stepford Wives, 1972/1973, roman) Drengene fra Brasilien (The Boys

From Brazil, 1976/1976, roman) Et ægtepar flytter til en by, hvor konen opdager at mændene foretager sig
besynderlige ting, mens konerne er fuldstændig underkuede Noté 0. De lydige koner i Stepford Af Ira Levin (
1973) Lån på biblioteket. 221s. af Michael Tejn. Den første sammensværgelse er ellers beskrevet i detaljer i
dokumentarfilmen “De lydige koner i Stepford”. Særligt blev han kendt for de af hans romaner, som blev
filmatiseret, heriblandt 'Rosemarys baby' og 'De lydige koner fra Stepford'.
8831 Løgstrup. Crichton, Robert.

