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Fornøjelige fortællinger Mark Twain Hent PDF "Fornøjelige fortællinger" er en samling af den amerikanske
forfatter Mark Twains mest berømte og humoristiske fortællinger samt mange mindre kendte, men ikke

mindre morsomme historier. Titler som "Niagara", "Blandt mormoner", "Mit ur", "Springfrøen" og andre vil
vække genkendelsens glæde hos mange, og de, der for første gang stifter bekendtskab med Mark Twain, vil
klukke af latter. Man må simpelthen overgive sig! Mark Twain er en af verdenslitteraturens største humorister.
Hans humor bliver aldrig forældet, den er almenmenneskelig og virker lige frisk og fornøjelig i dag, som da
han selv levede. Mark Twain er pseudonym for den amerikanske forfatter Samuel Langhorne Clemens (1835-
1910), som blandt andet står bag klassikerne "Tom Sawyer" og "Huckleberry Finn". Mark Twain debuterede
med "The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County" og skrev sidenhen et væld af romaner, essays og
faglitterære bøger. Kort før sin død skrev Mark Twain sin selvbiografi med instrukser om, at den først skulle

udgives 100 år efter hans død, sandsynligvis på grund af hans meget åbenhjertige udtalelser i bogen.

 

"Fornøjelige fortællinger" er en samling af den amerikanske forfatter
Mark Twains mest berømte og humoristiske fortællinger samt mange
mindre kendte, men ikke mindre morsomme historier. Titler som

"Niagara", "Blandt mormoner", "Mit ur", "Springfrøen" og andre vil
vække genkendelsens glæde hos mange, og de, der for første gang
stifter bekendtskab med Mark Twain, vil klukke af latter. Man må
simpelthen overgive sig! Mark Twain er en af verdenslitteraturens
største humorister. Hans humor bliver aldrig forældet, den er

almenmenneskelig og virker lige frisk og fornøjelig i dag, som da
han selv levede. Mark Twain er pseudonym for den amerikanske

forfatter Samuel Langhorne Clemens (1835-1910), som blandt andet
står bag klassikerne "Tom Sawyer" og "Huckleberry Finn". Mark
Twain debuterede med "The Celebrated Jumping Frog of Calaveras
County" og skrev sidenhen et væld af romaner, essays og faglitterære

bøger. Kort før sin død skrev Mark Twain sin selvbiografi med



instrukser om, at den først skulle udgives 100 år efter hans død,
sandsynligvis på grund af hans meget åbenhjertige udtalelser i bogen.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Fornøjelige fortællinger&s=dkbooks

