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Jufvrouw Lirriper Charles Dickens Hent PDF Jufvrouw Lirriper is een meeslepend verhaal van mensen die per
toeval zijn samengebracht, en beweegt zich van de smerige wijken van het Victoriaanse Londen naar de

zonnige streken van Zuid-Frankrijk. Mevrouw Lirriper, onlangs weduwe geworden, wijdt haar energie aan het
verzorgen van haar pensiongasten. Maar haar verantwoordelijkheden groeien wanneer zij de zorg voor een
verlaten kind op zich moet nemen. Ze neemt een vaste huurder in huis, in de rol van `bewaker‘, die samen
met haar een diepe band met het kind krijgt. In een poging de opgroeiende jongen te vermaken, vertellen ze
verhalen over hun medehuurders, zonder dat ze zich ervan bewust zijn dat ze hun eigen levensechte verhalen

over naderende dood, geheimen en mysterieuze erfenissen naderen. Hoe zal het jufvrouw Lirriper, haar
huurder en kind samen afgaan?

Charles Dickens werd geboren op 7 februari in het jaar 1812. Charles heeft gedwongen regelmatig zijn school
moeten verlaten om te werken in een schoensmeerfabriek. Hij vond het daar verschrikkelijk. Later is hij gaan
schrijven over de moeilijke omstandigheden waarin arbeiders zich begaven. Uiteindelijk is hij gaan studeren
aan de Wellington House Academy, waarna hij op zijn vijftiende een baan kreeg op een advocatenkantoor
waar hij zichzelf stenografie leerde. Hij schreef voor de krant en zijn werk werd later gebundeld. Dickens
werd de eerste persoon die van zijn schrijven kon gaan leven. In zijn boeken stelde hij, met gebruik van
humor, sociale misstanden aan de kaak. Op 9 juni 1870 overleed Charles Dickens op 58-jarige leeftijd.
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Frankrijk. Mevrouw Lirriper, onlangs weduwe geworden, wijdt haar
energie aan het verzorgen van haar pensiongasten. Maar haar

verantwoordelijkheden groeien wanneer zij de zorg voor een verlaten
kind op zich moet nemen. Ze neemt een vaste huurder in huis, in de
rol van `bewaker‘, die samen met haar een diepe band met het kind
krijgt. In een poging de opgroeiende jongen te vermaken, vertellen
ze verhalen over hun medehuurders, zonder dat ze zich ervan bewust
zijn dat ze hun eigen levensechte verhalen over naderende dood,
geheimen en mysterieuze erfenissen naderen. Hoe zal het jufvrouw

Lirriper, haar huurder en kind samen afgaan?

Charles Dickens werd geboren op 7 februari in het jaar 1812. Charles
heeft gedwongen regelmatig zijn school moeten verlaten om te

werken in een schoensmeerfabriek. Hij vond het daar
verschrikkelijk. Later is hij gaan schrijven over de moeilijke

omstandigheden waarin arbeiders zich begaven. Uiteindelijk is hij
gaan studeren aan de Wellington House Academy, waarna hij op zijn
vijftiende een baan kreeg op een advocatenkantoor waar hij zichzelf
stenografie leerde. Hij schreef voor de krant en zijn werk werd later
gebundeld. Dickens werd de eerste persoon die van zijn schrijven
kon gaan leven. In zijn boeken stelde hij, met gebruik van humor,
sociale misstanden aan de kaak. Op 9 juni 1870 overleed Charles



Dickens op 58-jarige leeftijd.
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