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BESKRIVNING

Goljadkin möter en dag i S:t Petersburg sin dubbelgångare - en man som liknar honom på pricken. Det
visar sig att han också bär samma namn, och verkar till på köpet ha fått anställning i samma ämbetsverk!
Dubbelgångaren nästlar sig in i alla hans relationer. Är det inte också så att den falske Goljadkin börjat
baktala honom? Allt med avsikt att utmanövrera honom, förgöra honom.Dubbelgångaren var Fjodor
Dostojevskijs andra roman. Senare skulle han kalla den en av sina viktigaste. Inspirerad av den tyske
romantikern E. T. A. Hoffmann målar han ett lika fängslande som skräckinjagande porträtt av en man som
stegvis dukar under för sin hallucination.Här i översättning av Eugen von Sabsay & Chrissy
Sterzel.FJODOR DOSTOJEVSKIJ [1821-1881] är mästaren från S:t Petersburg, en av de största
romanförfattarna genom tiderna. Hans mest inflytelserika verk är Brott och straff [1866], Idioten [1869]
och Bröderna Karamazov [1880].
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

PDF Den dubbeltydliga dubbelgångaren - GUPEA: Home

[ 48 ] DUBBELGÅNGAREN. Kort tid efter mitt giftermål hade jag som praktiserande läkare slagit mig
ner i trakten av Paddington. Gamle mr Farquhar, min företrädare ...

Efter 4 år har Expressen har upptäckt boken 'Palmes Morder?'

Pris: 189 kr. inbunden, 2018. Skickas inom 1‑3 vardagar. Köp boken Dubbelgångaren av Fjodor
Dostojevskij (ISBN 9789176456057) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra ...

Synonymer till dubbelgångare - Synonymer.se

substantiv; singular plural; obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form; nominativ: en
dubbelgångare: dubbelgångaren: dubbelgångare: dubbelgångarna
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DUBBELGÅNGAREN

https://www.bo-fi.club/?p=DUBBELG%C3%85NGAREN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=DUBBELG%C3%85NGAREN&ln=se
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