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BESKRIVNING

EN Ö PÅ MÅNEN är en helt absurd berättelse av den store engelske klassikern, poeten och konstnären
William Blake.Ön på månen är i själva verket London, och året är 1784. Huvudpersonerna i denna
"sannfärdiga och nyttiga skildring av Livet & Omständigheterna på Månen" är tre filosofer, av vilka den
ene - Cynikern Quid - är William Blake själv. De andra två filosoferna och hela raden av figurer
representerar kända personer i den miljö som Blake levde i.I deras burleska samtal gisslar Blake
obarmhärtigt dumdryghet, skrytsamhet och skenhelighet.För att läsaren inte skall sväva i ovisshet om vad
och vilka som avses har översättaren givit en utförlig personförteckning och introduktion till detta
märkliga verk.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

En ö på månen: Amazon.es: William Blake, Göran Malmqvist: Libros en ...

Lista över månar. Hoppa till navigering Hoppa till sök A. Adrastea; Aegaeon; Aegir; Aitne; Albiorix;
Amalthea; Ananke; Anthe ...

Månen och växthuseffekten | Forskning & Framsteg

Sidan 37 - Månen håller jorden på plats . Detta är en modern vandringssägen som kan bli svår att utrota,
eftersom den numera dessvärre populariseras också av ...

Rymdfarare som har rest till månen - Wikipedia

Det är många som reagerat på den starkt lysande ljuspunkten strax under månen på ... få reda på vad det var
som lyste på himlen. "En del ... Ö ...
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