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DN

"En bok av Carina Burman är inte bara en litterär händelse av rang - den är också en upplevelse."
Dala-Demokraten

"Det var på tiden att Rydelius fick sin levnadstecknare."
Aftonbladet

"En tät, läsvärd, elegant och annorlunda skildring av staden Rom och några av dess besjungare."
BTJ

KVINNAN är Ellen Rydelius (1885-1957). Journalist, översättare, guideboksförfattare, Uppsalastudent,
ensamstående mor.

STADEN är Rom - den eviga och evigt föränderliga.

BOKEN är Ellen Rydelius klassiska guidebok Rom på 8 dagar (1927), ett pionjärverk i sin genre som under
trettio års tid utkom i tio upplagor.

Av detta skapar Carina Burman en berättelse om en viktig period i den svenska kvinnans, den svenska
turismens och den italienska huvudstadens historia. Också bokens författare är mångårig Romresenär. I denna

bok speglas hennes egen kärlek till staden.

Carina Burman är författare och docent i litteraturvetenskap. Hon har skrivit tre uppmärksammade biografi er
- över Fredrika Bremer (2001), Klara Johanson (2007) och Gösta Ekman d.ä. (2011). Dessutom har hon

publicerat åtta romaner. Rom är hennes favoritstad.

Ellen Rydelius (1885-1957) var journalist och översättare. Hon översatte bl.a. Dostojevskijs verk. Framför allt
var hon dock guideboksförfattare och publicerade omkring femton resehandböcker. Rom var hennes

favoritstad

 



"En kulturgärning ... Sakprosa när den är som bäst."
DN

"En bok av Carina Burman är inte bara en litterär händelse av rang -
den är också en upplevelse."

Dala-Demokraten

"Det var på tiden att Rydelius fick sin levnadstecknare."
Aftonbladet

"En tät, läsvärd, elegant och annorlunda skildring av staden Rom och
några av dess besjungare."

BTJ

KVINNAN är Ellen Rydelius (1885-1957). Journalist, översättare,
guideboksförfattare, Uppsalastudent, ensamstående mor.

STADEN är Rom - den eviga och evigt föränderliga.

BOKEN är Ellen Rydelius klassiska guidebok Rom på 8 dagar
(1927), ett pionjärverk i sin genre som under trettio års tid utkom i

tio upplagor.

Av detta skapar Carina Burman en berättelse om en viktig period i
den svenska kvinnans, den svenska turismens och den italienska
huvudstadens historia. Också bokens författare är mångårig

Romresenär. I denna bok speglas hennes egen kärlek till staden.

Carina Burman är författare och docent i litteraturvetenskap. Hon har
skrivit tre uppmärksammade biografi er - över Fredrika Bremer
(2001), Klara Johanson (2007) och Gösta Ekman d.ä. (2011).
Dessutom har hon publicerat åtta romaner. Rom är hennes

favoritstad.

Ellen Rydelius (1885-1957) var journalist och översättare. Hon
översatte bl.a. Dostojevskijs verk. Framför allt var hon dock

guideboksförfattare och publicerade omkring femton
resehandböcker. Rom var hennes favoritstad

Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Vi romantiska resenärer&s=sebooks

