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BESKRIVNING
En pojke föds 1868 i ryska Astrakan. Han växer upp med sin mor i yttersta fattigdom i Niznij Novgorod.
Fadern dör tidigt, och pojken får bo hos sin mormor och morfar. Morfadern är hård, men mormodern är en
fantastisk sagoberättare. Genom henne lär sig pojken, som en dag ska bli Rysslands populäraste författare,
om ordens och berättelsens makt.Min barndom är den första delen av Maksim Gorkijs självbiografiska
trilogi. Här får vi följa hans första tio år i livet.Följande delar är Ute i världen och Mina universitet.I
originalöversättning av Ellen WesterMaksim Gorkij var pseudonym för Aleksej Maksimovitj Pesjkov
(1868-1936). Gorkij var en av de främsta företrädarna för den litterära socialrealismen i Ryssland och i
hela världen. Innan han blev författare arbetade han som bland annat kökspojke och bagare, erfarenheter
som han sedan använde i sina skildringar av arbete. Författarnamnet "Gorkij" betyder "den bittre"."Det är
inte ofta man läser 700 sidor och känner sig besviken över att någonting har tagit slut, men efter Maksim
Gorkijs underbara trilogi så känns det just så." Dagensbok.se
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Min barndom - Site Display Name - livsbild.se
Mina minnen från barndomen är: mamma kunde få det att frysa till is inne (trots sommar). Hon hade ett
sätt som senare skulle visa sig vara neuros, då var det ...

Mina minnen från barndomen | Ordklasser.se
Min barndom. Första delen i Mark Donskoys mäktiga trilogi om den ryske författaren Maxim Gorkij är en
av rysk förkrigsfilms mer bortglömda filmpärlor.

Min barndom - Maksim Gorkij - böcker (9789186307981 ... - Adlibris ...
I går skrev vi om barn och födelsen, men måste då vandra mellan två mammor för att bli hel. Men först
måste möta på en mamma som måste ge bort sitt barn ...
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