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

Krysantemum PDF E-BOK

John Steinbeck

Författare: John Steinbeck 
ISBN-10: 9789175892856

Språk: Svenska
Filstorlek: 1067 KB



1

BESKRIVNING

Krysantemum utspelar sig i den dalgång längs floden Salinas där John Steinbeck föddes och växte upp, och
som också blev till skådeplats för så många av hans noveller och romaner. Vackert, med lågmäld symbolik
och stämningsfulla miljöbeskrivningar, tecknar författaren här bilden av Elisa, en ung bondhustru på
1930-talet. På gården i dalen vårdar hon med bestämda händer sina krysantemum, men växternas lena,
livskraftiga beröring är inte ofarlig Elisa förmår bara inte uttrycka den besvärliga längtan de väckt. Den
lilla roadstern skumpade fram på grusvägen längs floden, fick fåglarna att lyfta och kaninerna att hoppa in
i buskaget. Två tranor flaxade tungt fram över pilarna och landade på flodbanken.Längre fram på vägen såg
Elisa en mörk fläck. Hon förstod. Hon försökte låta bli att titta när de körde förbi, men blicken lydde
henne inte.  John Steinbeck (1902 1968) var en amerikansk författare vars mest kända verk är romanerna
Möss och människor från 1937 och Vredens druvor som utkom 1939. Böckerna beskriver arbetare i USA
under den stora depressionen och kretsar, som så ofta i Steinbecks texter, kring karaktärer som tvingas
kämpa hårt för att klara tillvaron. 1962 tilldelades John Steinbeck Nobelpriset i litteratur för hans "på en
gång realistiska och fantasifulla berättarkonst, utmärkt av medkännande humor och social skarpsyn".
Många av hans verk har filmatiserats - Steinbeck skrev själv flera filmmanus och nominerades till en Oscar
för Alfred Hitchcocks film Livbåt (1945). Novellen Krysantemum har tidigare publicerats på svenska i
novellsamlingen Den långa dalen (1938), men kommer nu i en nyöversättning av Alva Dahl.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Vit Krysantemum - Mary Lynn Bracht - adlibris.com

Krysantemum är en av höstens mest populära blommor. Denna konstgjorda krysantemum är roströd i
färgen och passar fantastiskt fin att placera i en vas med exempe

Krysantemum | Blomsterlandet.se

Pris: 38 kr. häftad, 2018. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Krysantemum av John Steinbeck (ISBN
9789175892856) hos Adlibris. Fraktfritt över 169 kr Alltid ...

Krysantemum | Ettåriga blomsterväxter - impecta.se

Pris: 148 kr. E-bok, 2018. Laddas ned direkt. Köp boken Vit Krysantemum av Mary Lynn Bracht (ISBN
9789188745200) hos Adlibris. Fraktfritt över 169 kr Alltid bra ...
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