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BESKRIVNING

För dig som älskar vackra böcker! I ett unikt samarbete med konstnären Sebastian Evans ger Telegram ut
samtliga 40 verk av William Shakespeares skådespel och sonetter. Pjäserna släpps var för sig men även i
två samlingsvolymer. Först ut är tragedierna. Alla 40 bokomslag är ett fotografiskt verk och tillsammans
bildar böckerna en karg och vacker fond till Shakespeare fantastiska dramer.Du får dessutom e-boken på
köpet via en unik kod inuti boken.OM PJÄSENCoriolanus är en gripande psykologisk studie av relationen
mellan personlighet och politik, och kanske den mest briljanta politiska pjäs som någonsin skrivits.
Berättelsen handlar om den legendariske romerske hjälten Cajus Marcius Coriolanus, en av Shakespeares
mest minnesvärda karaktärer, vars politiska ambitioner och militära framgångar leder till hjältestatus, men
som till slut även blir hans undergång.OM ÖVERSÄTTARENI översättning av Carl August Hagberg, den
store Shakespeare-kännaren och före detta ledamot för Svenska Akademien, ger Telegram ut samtliga
tragedier, komedier, sonetter och historiska skådespel av William Shakespeare. Hagbergs översättning från
1800-talets andra hälft tillhör den svenska litteraturhistoriens högst skattade. Vi har därför inte velat göra
större redigeringar i texten, förutom att rensa bort viss ålderdomlig stavning för att öka läsbarheten.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Coriolanus by William Shakespeare - Goodreads

Coriolanus's background is as an all source fusion intelligence analyst. He currently works as a hybrid
intelligence analyst and security engineer. He has worked in ...

Coriolanus (film) - Wikipedia

Directed by Ralph Fiennes. With Ralph Fiennes, Gerard Butler, Brian Cox, Lubna Azabal. A banished hero
of Rome allies with a sworn enemy to take his revenge on the city.

Coriolanus' death scene 2011 - YouTube

Coriolanus is a tragic play about conflict, power of the people and revenge.
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CORIOLANUS
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