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Stenografi og kærlighed Faith Baldwin Hent PDF Mr. Fellowes er direktør for et stort reklamebureau, og han
står i sit livs dilemma. Han har været gift i ti år med en kvinde, der aldrig er blevet den kone, han havde

ønsket sig, en livsledsagerske, som han kunne dele både glæder og sorger med, og som han kunne glæde sig
til at komme hjem til efter en lang arbejdsdag. Hans sekretær har derimod alle de egenskaber, han savner hos

sin kone, og uundgåeligt udvikler han følelser for hende.

Faith Baldwin beskriver med varme og forståelse den ulykkelige situation fra alle parters synsvinkel og giver
således et dilemma, der næsten er blevet en kliché, den menneskelige og alvorlige behandling, det har krav

på.

Faith Baldwin (1893-1978) var en amerikansk forfatter, der er kendt for sine mange romantiske romaner i stil
med Barbara Cartlands værker. Baldwin begyndte sin karriere med at skrive kærlighedshistorier for magasiner
målrettet kvinder. Hun fik sin litterære romandebut i 1921 med bogen "Mavis of Green Hill". Herefter udgav

hun romaner hvert år og ofte flere om året helt frem til sin død i 1978. Mange af Baldwins værker er
efterfølgende blevet filmatiseret, blandt andet "Apartment for Peggy" (1948) og "Skyscraper Souls" (1932).

 

Mr. Fellowes er direktør for et stort reklamebureau, og han står i sit
livs dilemma. Han har været gift i ti år med en kvinde, der aldrig er
blevet den kone, han havde ønsket sig, en livsledsagerske, som han
kunne dele både glæder og sorger med, og som han kunne glæde sig
til at komme hjem til efter en lang arbejdsdag. Hans sekretær har

derimod alle de egenskaber, han savner hos sin kone, og uundgåeligt
udvikler han følelser for hende.

Faith Baldwin beskriver med varme og forståelse den ulykkelige
situation fra alle parters synsvinkel og giver således et dilemma, der

næsten er blevet en kliché, den menneskelige og alvorlige
behandling, det har krav på.

Faith Baldwin (1893-1978) var en amerikansk forfatter, der er kendt
for sine mange romantiske romaner i stil med Barbara Cartlands

værker. Baldwin begyndte sin karriere med at skrive
kærlighedshistorier for magasiner målrettet kvinder. Hun fik sin
litterære romandebut i 1921 med bogen "Mavis of Green Hill".

Herefter udgav hun romaner hvert år og ofte flere om året helt frem
til sin død i 1978. Mange af Baldwins værker er efterfølgende blevet

filmatiseret, blandt andet "Apartment for Peggy" (1948) og
"Skyscraper Souls" (1932).
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