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Mrs. Lirripers værelser Charles Dickens Hent PDF Charles Dickens udsendte fra 1859 til sin død bladet "All
the Year Round", der dels indeholdt Dickens egne værker, dels noveller og føljetoner af samtidens større og
mindre ånder. Hvert år udkom der et "ekstra julenummer", der som regel indeholdt een lang fortælling, hvor
Dickens skrev en rammehistorie, og en eller flere andre forfattere fyldte indhold på. Mrs. Lirripers værelser er

en af disse, og stammer fra julenummeret 1863. Indhold:
1. Hvorledes mrs. Lirriper fører forretningen (Charles Dickens)Mrs. Lirriper fortæller om sit liv

og om hendes og majorens plejebarn
2. Hvad lejeren fra første sal havde hørt om Crowley Castle (Elizabeth Cleghorn Gaskell)

Lejeren fra første sal fortæller majoren om lord Brownlow, hans to koner og den morderiske
tjenestepige

3. Hvorledes en doktor aflagde besøg i sideværelset (Andrew Halliday) Lejeren i sideværelset
fortæller majoren om dengang en mystisk, alvidende doktor – måske Djævelen selv – besøgte det

"Gensidige Beundrings-Selskab"
4. Hvorledes lejeren på anden sal holdt hund (Edmund Yates) Lejeren på anden sal fortæller om

dengang, den irriterende mr. Mortiboy besøgte sin kompagnons familie i Wales
5. Hvorledes lejeren fra tredje sal kendte porcelænsfabrikkerne (Amelia Edwards) Den tidligere

porcelænsarbejder fortæller historien om den forsvundne værkfører.
6. Hvorledes lejeren fra det bedste kvistværelse var i den sorteste fortvivlelse  (Charles Collins)

En kærlighedsaffære og en duel får en højst uventet udgang
7. Hvorledes salens beboer tilføjede tilføjede nogle ord (Charles Dickens)Majoren giver ordet til

plejebarnet Jemmy Jackman Lirriper, der fortæller et lille eventyr
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