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BESKRIVNING

I Mexiko, nära den Mexikanska golfen, lever pärlfiskaren Kino en fattig, men förhållandevis lycklig
tillvaro tillsammans med sin hustru Juana och deras lille son Coyotito. En ödesdiger dag sticks Coyotito
av en skorpion och hans föräldrar tar honom till staden, så han kan undersökas av en läkare. Läkaren
klargör dock tydligt att hans behandlingar inte är gratis och att det egentligen är under hans värdighet att
behandla ett indianbarn. Samma dag hittar Kino en väldigt stor och mycket dyrbar pärla, som väcker hopp
om ekonomisk trygghet och ett bättre liv för hans lilla familj. Nyheten om Kinos fynd sprider sig som en
löpeld i den lilla byn, där den väcker missunnsamhet och begär. Kino inser att han måste få pärlan såld så
fort som möjligt, men det visar sig vara lättare sagt än gjort. Steinbeck skrev Pärlan, som ofta betecknas
som en liknelse, baserad på en mexikansk folksägen, som han hade hört vid ett besök i La Paz. Berättelsen
kom ut 1947, då den fick positiva recensioner och den har blivit en klassiker, som ofta läses i gymnasiet.
Steinbeck skrev att med Pärlan önskade han sätta fokus på "mänsklig girighet, materialism och ett
föremåls inneboende värde."
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Ledarskap med människan i fokus - Gällöfsta Perlan Ledarskap

Denna helg var det Märsta BK som stod för motståndet. Stockholmarna började mycket bra i första serien
men vi lyckades samla ihop oss i slutrutorna och kunde ...

Hallå där Pärlan - är du pirrig inför världscupen? - ut.se

Välkommen till Lilla Pärlan - din pärlbutik på nätet! Här finner du allt för egen smyckestillverkning såsom
pärlor i stor variation, berlocker, ...

Välkommen | Sundspärlan

Vi på Pärlans Konfektyr ägnar oss åt ett delikat hantverk. Våra kolor och kolasås kokas på färsk grädde,
äkta smör och prima socker på klassiskt franskt ...
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Pärlan

https://www.bo-fi.club/?p=P%C3%84RLAN&ln=se
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