Sult
Forfatter:

Knut Hamsun

Forlag:

Lydbokforlaget

Sprak:

Bokmål

ISBN/EAN:

9788242140067

Kategori:

Lydbøker voksne

Utgivelsesar:

2009

Sult.pdf
Sult.epub

"Sult" handler om en ung, ukjent og fattig skribent som lever på sultegrensen i 1880-årenes Kristiania, og har
som bakgrunn Hamsuns egne erfaringer med å overleve vintrene i hovedstaden. Den unge forfatteren er preget
av sosiale og kunstneriske ambisjoner som står i grell kontrast til hans virkelige liv som fillete, tiggende og
arbeidsløs ung mann. Med utgivelsen av "Sult" i 1890 ble Hamsun en etablert forfatter, og boken er kanskje
den mest kjente av hans bøker verden over. Aksel Hennie (f. 1975) leser med ungdommelig energi og
pågangsmot - og løfter det klassiske verket inn i vår tid.
Sult hjem er vår egen cateringtjeneste som gjør det mulig for deg å bestille vår fantastiske mat uansett
anledning. Vår filosofi er at det aller beste resultatet. Sult Hjem ble etablert høsten 2000, etter en tiltagende
mengde av henvendelser om catering ved restauranten Sult. Vår filosofi er at det aller beste resultatet. Den
anonyme førstepersonsfortelleren i Sult (1890) følges gjennom et knapt år mens han prøver å slå gjennom som
forfatter. Den konkrete opplevelsen av sult. Villa Sult – Institutt for spiseforstyrrelser.
Kruses gate 8 0263 Oslo. org. nr. 913 110 838. post@spiseforstyrrelser.no For å kunne utrydde sult, må vi
beskytte miljøet. Akkurat nå foregår det en rask degradering av jordsmonn, ferskvann, hav, skog og det
biologiske mangfoldet. Knut Hamsun - "Sult" En grundig analyse av boken "Sult" og et kort sammendrag av
Knut Hamsuns liv. Boka Sult er skrevet av en av Norges mest kjente forfattere, Knut Hamsun. Knut Hamsun
levde fra midten av 1800-tallet til midten av 1900-tallet, og døde 92 år gammel. Sult eller sykdom? Hva var
årsaken til den demografiske krisen i Norge først på 1740-tallet? En jøde fikk en rasjon på 184 kalorier per dag
i Polen i 1941. Nazistenes plan var å la dem sulte ihjel i gettoene, men hjelpeorganisasjoner og kreative
smuglere. Tusenårsmål 1: Utrydde ekstrem fattigdom og sult innen 2015. Undermål: Halvere andelen
mennesker som lever på mindre enn 1 dollar per dag; Oppnå full.

