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BESKRIVNING

Emily Dickinsons brev är en lika vital och viktig del av författarskapet som poesin - litteraturhistoriskt
sett - och nödvändig läsning för den som vill sätta sig in i den amerikanska poetens tankeuniversum och
stifta bekantskap med hennes vardagsliv. Den här volymen rymmer ett rikt urval som framförallt visar på
den "privata" Dickinson. Många av breven är skrivna under hennes ungdomsår och samtliga är skrivna till
familjemedlemmar eller nära vänner. För urval, inledning och kommentarer står Dickinsonforskaren
Josefin Holmström. Brevmottagare i volym 1: Vännen och svägerskan Susan Gilbert (Dickinson) *
brodern Austin Dickinson * Austins älskarinna Mabel Loomis Todd * kusinerna Louise och Frances
Norcross * skolkamraten Abiah Root * familjevännen Samuel Bowles
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Brev - skicka brev inrikes eller utrikes upp till 2 kilo | PostNord

Med tjänsten Brev kan du som privatperson skicka ett brev vart du vill. Brevet får väga upp till 2 kilo och
innehålla allt från en hälsning till en lättare ...

Inrikes brev | PostNord

Denna webbplats använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Genom att fortsätta
navigera på webbplatsen godkänner du denna användning.

Personligt brev mall - Exempel & mallar | Monster.se

Ett formellt personligt brev passar bra då du ska söka dig till större organisationer, myndigheter eller
statliga verk. Det informella personliga brevet passar i ...
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