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Nye Billeder fra Rusland Ivan Turgenev Hent PDF "Nye billeder fra Rusland" er en novellesamling bestående

af tre noveller fra en af 1800-tallets største russiske forfattere, Ivan Turgenev. Samlingen indeholder
novellerne "Punin og Baburin", "En udflugt i skovregionen" og "Det levende skelet". Ivan Turgenev (1818-
1883) var en russisk forfatter, der indledte sin forfatterkarriere med at udgive digte, artikler og skuespil efter
at have endt sit studium i filosofi og litteratur. Turgenev fik sit litterære gennembrud i 1852 med værket "En
jægers dagbog". Efter Nikolaj Gogols død udgav Turgenev en kontroversiel nekrolog, der fik ham arresteret
og forvist til familiegodset. Der opholdt han sig i tre år, før han forlod Rusland til fordel for Vesteuropa.
Turgenev udgav en lang række romaner (heriblandt "Fædre og sønner", 1862), der blev godt modtaget, og

han blev hurtigt en af samtidens mest læste forfattere.

 

"Nye billeder fra Rusland" er en novellesamling bestående af tre
noveller fra en af 1800-tallets største russiske forfattere, Ivan

Turgenev. Samlingen indeholder novellerne "Punin og Baburin", "En
udflugt i skovregionen" og "Det levende skelet". Ivan Turgenev

(1818-1883) var en russisk forfatter, der indledte sin forfatterkarriere
med at udgive digte, artikler og skuespil efter at have endt sit

studium i filosofi og litteratur. Turgenev fik sit litterære gennembrud
i 1852 med værket "En jægers dagbog". Efter Nikolaj Gogols død
udgav Turgenev en kontroversiel nekrolog, der fik ham arresteret og
forvist til familiegodset. Der opholdt han sig i tre år, før han forlod
Rusland til fordel for Vesteuropa. Turgenev udgav en lang række
romaner (heriblandt "Fædre og sønner", 1862), der blev godt

modtaget, og han blev hurtigt en af samtidens mest læste forfattere.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Nye Billeder fra Rusland&s=dkbooks

