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Oliver Twist Charles Dickens Hent PDF Oliver Twist er Dickens’ klassiske fortælling om den fattige og
forældreløse dreng Oliver, der vokser op under den barske britiske fattigdomsforsorg på et børnehjem, hvor
han sammen med de andre børn sulter og bliver udsat for en brutal behandling. Til sidst beslutter Oliver sig
for at stikke af og ender i London, hvor han falder i kløerne på en kriminel bande, der ledes af skurken Fagin.
I Londons snavs og fattigdom lever Oliver under Fagins beskyttelse og som medlem af hans bande omgivet af
tyveknægte og prostituerede. På trods af de hårde omgivelser, bliver Oliver Twist dog aldrig en hårdkogt
kriminel. Han bevarer sin varme og godhed, og gennem diverse intriger og forviklinger begynder hans

skæbne at forme sig i en noget uforudset retning.

"Alle Dickens' karakterer er mine personlige venner. Jeg går altid og sammenligner dem med folk, jeg kender.
Hans personer er hele menneskehedens venner: de er et bindeled mellem en mand i Amerika og en mand i

Sankt Petersborg." – Lev Tolstoj

"Dickens er en af de største skribenter, der nogensinde har levet: en forbløffende mand i betragtning af den
barbariske uvidenhed, der prægede den tid, han levede i." – Bernard Shaw
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