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Drømmen \u00c9mile Zola Hent PDF Den forældreløse Angelique samles op af ægteparret Hubert, der bor i
et lille hus, der er klinet op ad byens store katedral. Familien lever af at brodere udsmykning til kirken og
beklædning til præsterne. Angelique finder et eksemplar af en helgenhistorie, og betages først af billederne,
dernæst, efterhånden som hun får dem tydet, af de gamle historier. Den uskyldige unge pige forestiller sig, at

den rette mand, som er både rig og smuk, vil komme til hende og tage hende med sig, og da den unge
Félicien en dag, da hun er ude at lægge vasketøj til tørre, nærmer sig hende, ved hun, at det er ham. Hverken

Féliciens fader eller Angeliques plejeforældre vil imidlertid anerkende forholdet. Drømmen er med sin
eventyragtige stemning lidt af en outsider i Rougon-Macquart-serien, men også på sin vis en roman om

religiøs besættelse. Bind 5 i serien Les Rougon-Macquart
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