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På Mississippifloden Mark Twain Hent PDF Det finns mer att upptäcka av Mark Twains författarskap förutom
de berömda romanerna om Tom Sawyer och Huckleberry Finn. På Mississippifloden : minnen, händelser och
äventyr är på en gång reseskildring och självbiografi sjudande av nostalgi, satir och melankoli. Författaren
återvänder till Mississippifloden där han lekte som barn, drömde sig bort som yngling och som han nu möter
igen som en mogen och framgångsrik man. Det är ett rikt portätt av floden Mississippi och Amerika från åren

innan inbördeskriget till de allvarsamma år som följde därefter.

I originalöversättning av Ernst Skarstedt

Mark Twain (1835-1910), pseudonym för Samuel Langhorne Clemens, var en amerikansk författare, reporter
och reseskildrare. Innan han fick sitt litterära genombrott arbetade Twain på flodångare. Hans berättelser om
Huckleberry Finn och Tom Sawyer har blivit riktiga klassiker och ligger till grund för flera filmatiseringar.
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