Pressemeddelelse
Oplev Jane Austens vidunderlige England
med ny guidebog
For første gang på dansk kommer en guidebog til alle Jane Austen-fans. Så pak empirekjolen og parasollen – og kom med en tur i
Jane Austens fodspor gennem det georgianske Englands pittoreske
byer og smukke landskaber.
Nu kan du lære forfatteren bag Stolthed og fordom og Fornuft og følelse endnu bedre at
kende. På tur i Jane Austens England tager dig med rundt til alle de steder, der spillede
en rolle i Austens liv, i hendes romaner eller i de mange filmatiseringer. Tag med til:
• Den romerske badeby Bath, hvis gader og bygninger danner kulisse for både Overtalelse
og Northanger Abbey, og hvor Austen selv boede.
• Landsbyen Steventon og omegn i det smukke Hampshire, hvor Austen voksede op og
boede de sidste år af sit liv.
• Lyme Regis og Jurakysten, hvor dramatiske hændelser finder sted i Overtalelse.
• Flådens by Portsmouth, Fanny Prices hjemby i Mansfield Park.
• Bristol og de smukke herresæder og parker i området, som danner kulisse i flere Austenfilmatiseringer og tv-serier.
• Nationalparken Peak District, kendt fra Elisabeth Bennets rejse nordpå og mr. Darcys
hjem.
• London med dens mange spor fra Austens eget liv og Stolthed og fordom i særdeleshed.
Guidebogen har også forslag til byvandringer, er fyldt med praktiske rejsetips samt kort
over de vigtigste steder i hvert kapitel.
På tur i Jane Austens England er den perfekte rejsepartner til en ferie rundt i England,
enten som et supplement til de generelle guidebøger om England eller som udgangspunkt
for en romantisk Austen-temarejse.
Rachel French er uddannet på The University of York, The University of Oxford og
The Welsh College of Music and Drama. Hun har undervist på skoler rundt om i
Storbritannien, blandt andet The BRIT School for the Performing Arts and Technology.
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