
Tags: Petersburgsnoveller las online bok; Petersburgsnoveller ladda ner pdf e-bok; Petersburgsnoveller bok pdf svenska; Petersburgsnoveller
MOBI download; Petersburgsnoveller e-bok apple; Petersburgsnoveller epub books download

Petersburgsnoveller PDF E-BOK

Nikolaj Gogol

Författare: Nikolaj Gogol 
ISBN-10: 9789177815754

Språk: Svenska
Filstorlek: 1541 KB



1

BESKRIVNING

Nikolaj Gogols stora geni består i en förundransvärd kombination av fulländad stil och oskuldsfullt
betraktande, av lika mycket varm medkänsla som fantastisk humor Kappan, Näsan, Nevskij prospekt och
En dåres anteckningar är fyra texter utan vilka hela den ryska litteraturen skulle se helt annorlunda ut. De
springer alla ur en och samma fas i författarskapet, mellan 1835 och 1842, då nästan allt Gogol skrev
kretsar kring S:t Petersburg; antingen genom skildringar av staden eller genom idéer, såsom galenskapen
skildrad i dagboksform (i En dåres anteckningar) - en tradition som föddes i S:t Petersburg och spred sig
till Västeuropa först senare. Petersburgsnoveller är en av världslitteraturens stora ryska klassiker, här i
översättning av Nils Åke Nilsson och Bengt Jangfeldt. Med ett nyskrivet förord av Nils Håkansson.Denna
utgåva med nyskrivet förord av Nils Håkansson.  NIKOLAJ GOGOL [1809-1852] var en ukranskfödd
rysk prosaist, poet och dramatiker. Lika hemma i realism och romantik som i satir och grotesk, och
surrealism; långt innan begreppet uppfunnits. Gogol är en av världslitteraturens stora novellister, som kom
att påverka hela den ryska litteraturen på 1800-talet.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Nikolaj Gogol - Wikipedia

Petersburg är drömmen som när som helst kan slå över i en mardröm. I Nikolaj Gogols
Petersburgsnoveller får en näsa ett eget liv, ...

Petersburgsnoveller | Modernista

Finns på följande bibliotek. 6 av 8 exemplar finns att låna, Finns inne Bibliotek ...

Svenska B, 100p | Åsö vuxengymnasium

Köp 'Petersburgsnoveller' bok nu. Nikolaj Gogols stora geni består i en förundransvärd kombination av
fulländad stil och oskuldsfullt ...
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Petersburgsnoveller

https://www.bo-fi.club/?p=PETERSBURGSNOVELLER&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=PETERSBURGSNOVELLER&ln=se
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