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Maksim Gorkij flyttade knappt fem år gammal till sina morföräldrar, tillsammans med modern, efter att fadern
dött i kolera. Morfadern, vars affärer gick allt sämre till dess att familjen var utarmad, slog honom

regelbundet, och vid åtta års ålder blev Gorkij tillsagd att tjäna sitt eget uppehälle. Hans mormor brukade
ligga på knä vid deras säng - medan Gorkij låtsades sova - och rapportera till Gud om dagens händelser, med
ett fascinerande sinne för detaljer. Mormodern blev pojkens bästa vän, och den odiskutabla hjältinnan i den
första volymen i Gorkijs självbiografiska trilogi, Min barndom. En bok vimlande av öden, svärmande av
gestalter, som fungerade som ett slags exorcism för författaren själv. Min barndom [1913-14] är den mest
berömda delen av Maksim Gorkijs självbiografiska trilogi, som brukar betraktas som hans mästerverk och
den allra största ryska klassikern i genren. Här med ett nyskrivet förord av litteraturkritikern Viola Bao.

Directed by Erik Clausen. Seller rating This seller has earned a 4 of 5 Stars rating from Biblio customers. Min
barndom Swedish Edition Swedish Unknown Binding Janu by Henning Sjöström Author See all formats and

editions Hide other formats and editions.
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Minder Fra Min Barndom Og Min Ungdom available to buy online at takealot.com . Free Delivery Available.
2020sep21 Upptäck Therese Algstrands anslagstavla Min barndom som följs av 403 användare på Pinterest.
Find items in libraries near you. Biografier og memoarer. Create lists bibliographies and reviews or Search

WorldCat. HassleFree Exchanges Returns. Tranders Bygade men var dengang en del af Hadsundvej. Följande
delar är Ute i världen och Mina universitet. Showing all editions for Min barndom Sort by Format All
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Formats 57 Book 3 Print book 54 eBook 3 Refine Your Search Year. min barndom essay Each paragraph apart
from the introduction and conclusion should have approximately the same number of words a good guide is

to think of your essay in. En pojke f246ds 1868 i ryska Astrakan.
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