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Brand New Book ***** Print on Demand *****.Tytoista parhain (engl. An Old Fashioned Girl) on
yhdysvaltalaisen Louisa May Alcottin kokonaisuudessaan vuonna 1870 julkaistu tyttokirja. Kirjan
ensimmainen osa ilmestyi vuonna 1869. Kirja sijoittuu 1800-luvulle Massachusettsin osavaltioon.
Alun perin kirja oli vain kuusi lukua pitka, mutta lukijoiden vaadittua sille jatkoa, Alcott lisasi kirjaan
viela noin kymmenen lukua. Tytoista parhain alkaa kun nuori ja tyylikas bostonilainen Fanny Shaw
kutsuu luokseen ystavansa Pollyn. Polly asuu maalla, ja on kokenut hyvin erilaisen kasvatuksen kuin
Fanny. Aluksi Fannyn ystavat ja jopa tama itsekin nauraa Pollylle ja taman tavoille, eika rouva
Shawkaan ymmarra tata lainkaan. Fannyn veli Tom on kiusata kiltin Pollyn hengilta ja ainoa joka
tuntuu ymmartavan tata on perheen isoaiti. Vahitellen Shaw n lapsille alkaa kuitenkin valjeta Pollyn
viisaus ja kasvatuksen hyvat puolet. Kirjan toisessa osassa on kulunut kuusi vuotta ja Polly muuttaa
Bostoniin tienatakseen rahaa soitonopettajana. Kaikki ovat nyt vanhempia ja rakkautta tuntuu
olevan ilmassa joka puolella. Polly ei ymmarra, miksi hanta arsyttaa niin kovasti Tomin ja Trixin
kihlaus, eika miksi Fanny suhtautuu niin vihamielisesti hanen ja herra Sydneyn ystavyyteen.
Vahitellen asiat tuntuvat olevan aivan solmussa ja ne todella kaipaavat selvittamista, milloin
Pollyn...
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ReviewsReviews

Here is the very best book i have study until now. It is rally fascinating throgh looking at period of time. It is extremely di icult to leave it before concluding,
once you begin to read the book.
-- Dr . B la z e Runolfsson IV-- Dr . B la z e Runolfsson IV

This book is fantastic. It really is packed with wisdom and knowledge I am pleased to explain how this is the greatest ebook i actually have go through in
my personal daily life and can be he greatest ebook for at any time.
-- Mr . Za cha r ia h O 'Ha r a-- Mr . Za cha r ia h O 'Ha r a
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