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Fårekyllingen ved arnen Charles Dickens Hent PDF Den lille mrs. Peerybingle - kaldet Prik af sin mand - er
en ven for alle, der er i nød, bl.a. Bertha, en blind pige i nabolaget.

En dag har John en fremmed, ældre og noget forvirret herre med sig hjem, der synes at gøre et særegent
indtryk på Prikken. Den følgende dag deltager Prik og John i fejringen af forlovelsen mellem mr. Tackleton,
en ondskabsfuld, ældre legetøjsfabrikant, og May Fielding, en af Priks gamle skolekammerater. Ved denne
lejlighed opdager John, at Prik har en temmelig intim samtale med den fremmede, der nu også kaster, hvad

der viser sig at være en forklædning, og afslører sig som en ung, kraftig mand.

John frygter, at hans kone er ham utro, og tilbringer natten i pinefuld jalousi - er den fremmede en af Priks
ungdomsforelskelser, og kan han, hendes gamle ægtemand, holde fast på hende?
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