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Grimms eventyr Jacob Grimm Hent PDF "Grimms eventyr" indeholder Brødrene Grimms samlede eventyr. De
klassiske historier har været en del af den tyske litteraturkanon siden de for første gang blev indsamlet og

nedskrevet af brødrene Grimm for 200 år siden.

Samlingen indeholder blandt andet eventyrene "Klokkeblomst", "Hans og Grete", "Askepot", "Rødhætte",
samt ej at forglemme "Eventyret om musen, fuglen og medisterpølsen".

Wilhelm Grimm (1786-1859) var en tysk sprogvidenskabsmand og folkemindeforsker. Han var uddannet
jurist og arbejdede senere som bibliotekar. Jacob Grimm (1785-1863) var, ligesom sin bror, tysk

sprogvidenskabsmand, folkemindeforsker og havde en baggrund i juridiske studier. De to brødre er kendt for
deres tætte forhold, privat såvel som professionelt. Deres primære og mest almenkendte bidrag til litteraturens

verden kom i form af deres udgivelse "Kinder und Hausmärchen" (1812-1815), som består af tyske
folkeeventyr, som brødrene igennem en årrække indsamlede og nedskrev.

 

"Grimms eventyr" indeholder Brødrene Grimms samlede eventyr. De
klassiske historier har været en del af den tyske litteraturkanon siden
de for første gang blev indsamlet og nedskrevet af brødrene Grimm

for 200 år siden.

Samlingen indeholder blandt andet eventyrene "Klokkeblomst",
"Hans og Grete", "Askepot", "Rødhætte", samt ej at forglemme

"Eventyret om musen, fuglen og medisterpølsen".

Wilhelm Grimm (1786-1859) var en tysk sprogvidenskabsmand og
folkemindeforsker. Han var uddannet jurist og arbejdede senere som
bibliotekar. Jacob Grimm (1785-1863) var, ligesom sin bror, tysk
sprogvidenskabsmand, folkemindeforsker og havde en baggrund i

juridiske studier. De to brødre er kendt for deres tætte forhold, privat
såvel som professionelt. Deres primære og mest almenkendte bidrag
til litteraturens verden kom i form af deres udgivelse "Kinder und
Hausmärchen" (1812-1815), som består af tyske folkeeventyr, som

brødrene igennem en årrække indsamlede og nedskrev.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Grimms eventyr&s=dkbooks

