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

Spelaren PDF E-BOK

Fjodor Dostojevskij

Författare: Fjodor Dostojevskij 
ISBN-10: 9789174232752

Språk: Svenska
Filstorlek: 3773 KB



1

BESKRIVNING

För dig som älskar vackra böcker! I ett unikt samarbete med några av Sveriges intressantaste illustratörer
ger Telegram ut valda världsklassiker. Varje bokomslag är ett unikt konstverk som tillsammans bildar en
exposé över hur spännande det blir när dagens konstnärliga uttryck möter tidlösheten hos litteraturens
mest omtyckta klassiker.Varje omslag kan även köpas som affisch. Du får dessutom e-boken på köpet via
en unik kod inuti boken.OM BOKENSpelaren är en av Dostojevskij mest kända romaner och publicerades
första gången 1867. Berättelsen bygger i stor utsträckning på Dostojevskijs egna spelmissbruk som var ett
återkommande problem i hans liv och en ständig källa till hans dåliga ekonomi. Boken lär ha tillkommit i
syfte som avbetalning till en tidigare spelskuld. Handlingen kretsar kring privatläraren Alexei Ivanovich
som är anställd hos en rysk general. Generalen är kraftigt skuldsatt och har tvingats pantsätta sitt gods i
Ryssland för att likvidera delar av skulden. Alexei är vansinnigt förälskad i generalens styvdotter och
bekänner sig som hennes evige tjänare för att vinna ömsesidig kärlek. Till följd av hennes tanklösa
uppmaningar försummar Alexei sin anställning och hemfaller i en hopplös spiral av skuldsättning och
kasinospel. Spelaren är en intensiv berättelse om komplicerad kärlek, girighet och sociala intriger.
Återigen riktar Dostojevskij svidande kritik mot vad han anser vara det moderna livets förfall:
kombinationen av materialism och bristen på moralisk rättskänsla. Samtidigt bär denna historia mer än
någon annan av hans verk på en personlig prägel i och med hans direkta koppling till spelbegärets
avgrunder. Spelaren har gett upphov till inte mindre än tre spelfilmer, en radioteater och en opera.Med
Telegrams utgåva av SPELAREN får du e-boken på köpet via en unik kod inuti.OM
FÖRFATTARENFjodor Dostojevskij är en av de mest lästa och betydande författarna genom tiderna. Än i
dag, över hundratrettio år efter hans död räknas hans verk till de några av de främsta inom
världslitteraturen. I hans böcker behandlas ofta de stora frågorna då han, träffande och tidlöst, dissekerar
den mänskliga naturen i spänningen mellan det låga och sublima. Dostojevskijs böcker har blivit översatta
till fler än 170 språk och har influerat en rad framstående författare och filosofer som Hemingway,
Chekhov, Sartre och Nietzsche. Omslag: Jesper Wiking
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Spelaren - Wikipedia

Blu-ray-spelaren BDPS-6700B är topptestad och utnämnd som en av dom bästa på marknaden.

Dalkurd-spelaren ber om ursäkt: "Önskar att jag kunde göra det ogjort"

Pierre Isacsson - Spelaren wkj39. Loading... Unsubscribe from wkj39? Cancel Unsubscribe. Working...
Subscribe Subscribed Unsubscribe 96. Loading...

Spelaren om fejkade dödsfallet i Irland | Aftonbladet

Resume-funktionen gör spelaren lämplig till ljudböcker. Fästs enkelt i kläderna med klämman på
baksidan. Batteritid: upp till 20 h ...
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