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BESKRIVNING

Järnhälen räknas som en av de första dystopierna inom litteraturen och har inspirerat författare som
George Orwell. Boken handlar om framväxten av en oligarkisk tyranni i USA under 1910-talet. London
förutspår händelser och utvecklingar som sedan slog in, bland annat första världskriget.Boken räknas som
en tidig science fiction-roman och är originell därför att det är en bok skriven av en man med en kvinnlig
karaktär i huvudrollen. Något som inte var särskilt vanligt vid den här tiden.I originalöversättning av
Mathilda DrangelJack London (1876-1916) var en mycket produktiv amerikansk författare som under sin
livstid skrev 49 romaner och flertalet noveller. London använde sig oftast av två teman i sitt skrivande:
samhällskritiken och vildmarken. Bland hans mest kända verk finns Skriet från vildmarken, Varghunden
och Varg-Larsen."While I was reading this book I had to keep reminding myself that it was written in the
first decade of the 1900's. This was a book that was well before it's time with both dystopian and science
fiction themes."Steven, Goodreads (Betyg 5/5)
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Järnhälen - Jack London - E-kirja - Elisa Kirja

Köp online JÄRNHÄLEN Jack London (334278947) Modern & Samtida Skönlitteratur J-L � Avslutad 5
jan 17:22. Skick: Begagnad Pris 10 kr • Tradera.com

Järnhälen - Jack London - ebok (9788711636749) | Adlibris Bokhandel

Järnhälen räknas som en av de första dystopierna inom litteraturen och har inspirerat författare som
George Orwell. Boken handlar om framväxten av en oliga

Skriet från avgrunden - 100 år efter Jack London - allehanda.se

Järnhälen - Marxistarkiv. marxistarkiv.se. Views . Ernest, Hela, Svarade, Tillbaka, Tiden, Arbetarna,
Kamrater, Kapitel, Fortsatte, Visste, Marxistarkiv, Www ...
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JÄRNHÄLEN
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