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Den falske elskerinde Honoré de Balzac Hent PDF Clémentine har giftet sig med eksilpolakken grev
Laginski, men opdager, at der er en anden mand i huset, som styrer og sørger for alt. Denne mand er
Thaddeus Paz, som har viet sit liv til Laginski, efter at Laginski har frelst hans liv under et oprør mod

Rusland, hvor begge kæmpede på polsk side.

Clémentine føler sig straks tiltrukket af den smukke, heroiske mand og forsøger at drage ham ind i husets
daglige liv. Hvad hun ikke ved er dog, at Paz gengælder hendes følelser, men at hans æresbegreber forbyder

ham at svigte sin gode ven.

Værket er bearbejdet og tilrettet moderne retskrivning.

Honoré de Balzac (1799-1850) var en fransk forfatter. Han blev født i Tours i det vestlige Frankrig og kom til
Paris som 14-årig. Midt i romantikken står Honoré de Balzacs kolossale romanrække La Comédie humaine

(Den menneskelige komedie) som den europæiske realismes fundament.
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