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BESKRIVNING

»Djuren från jordens tertiärperiod övergav inte sitt hemland när detta började täckas av is, och om man
tänker sig att nedisningen inträffat med en gång, vilken fasa skulle inte tigern ha erfarit över att få se sina
spår i snön!«Livets rot (1933) är något mer än bara en naturskildring från Fjärran Österns färgstarka
sagovärld, det är en berättelse om människans möte med naturen. Den »livets rot«, den hemlighetsfulla,
livsfrämjande, förnyande kraft som de kinesiska jägarna i årtusenden sökt i Fjärran Österns kustdjungler
finner Prisjvin i det skapande arbetet på den nya mänskliga kultur som växer fram ur vårt alltmer ökande
vetande.Michail Prisjvin (1873-1954) fortsatte den ryska traditionen av naturskildringar och
folklivsberättelser, med drag av Turgenjev och Tolstoj, och har sagts vara den finaste naturskildraren i
sovjetrysk litteratur. På en poetisk och livfull prosa har han beskrivit sina intryck av natur och människor i
bland annat Östkarelen, Norge och Manchuriet.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Läs Livets rot - Fri form av Liza L Lundkvist - poeter.se

Libros en idiomas extranjeros. Selecciona el departamento que quieras buscar

livetsord.se - Välkommen till

Buen vivir, jag hörde om det första gången för något år sedan. Då utan att reflektera över innebörden destu
mer. Jaha, ja - att leva ett gott liv, det låter ...

Livets rot | Kirjasampo.fi - kirjallisuuden verkkopalvelu

Livets träd (lat. arbor vitae) ... Enligt vissa indiska, judiska, kristna och islamiska föreställningar har det
sina rötter i himlen (arbor inversa).
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