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"Call me Ishmael" is the iconic opening line of Herman Melville's classic American novel, "Moby-Dick."
Ishmael is a seaman aboard the whaling vessel, "Pequod, " under the vengeful captain, Ahab. Maniacally
seeking retribution from the great white sperm whale called Moby-Dick -- the whale responsible for the
captain's missing leg -- Ahab leads the crew on a quest to kill the infamous beast. A fictional work based on
actual events, "Moby-Dick" is a classic that has been enjoyed for generations and is now available as part of
the "Word Cloud Classic series, " making it a stylish and affordable addition to any library. Lexile score:
1230L
Kjøp 'Moby-Dick, Barnes & Noble leatherbound classic collection' av Herman Melville fra Norges raskeste
nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige. Kjøp 'Moby-Dick, or, The whale' av Herman Melville
fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet, Heftet, Innbundet,
Heftet. «O, menneske! Beundre hvalen og form deg etter den! Hold også du på varmen i isen! Lev også du i
denne verden uten å være av den! Vær kald ved ekvator, hold. Moby Dick 1:2 - Sesong 1. Ty. drama i to deler
frå 2010. Filmen er basert på den berømte romanen om kaptein Ahab, som er besett av jakta på den kvite
kvalen Moby. Kaptein Akab jakter besatt på Moby Dick, den hvite hvalen som engang bet av ham ben og
kjønnsdeler. Akabs hat smitter over på resten av mannskapet på. Bjørn Alex Herrman ble tildelt Brageprisen

2009 for sin oversettelse av denne romanen. Dette er en stor klassiker, for mange en av tidenes største, som
likevel var. "Moby Dick, eller Hvalen" av Herman Melville - Se omtaler, sitater og terningkast. Se hva andre
mener om denne. Terroriser farvannene som selveste Moby Dick!. Trodde det aldri det skulle komme en toer,
men dette er mye bedre en eneren! Moby Dick, roman (1851; norsk overs. 1948) av Herman Melville; et
hovedverk i amerikansk litteratur, som også står sentralt i verdenslitteraturen. Moby Dick, den berømte
romanen om den store, hvite hvalen ble nylig filmet i ny versjon. Filmen handler om kaptein Ahab som
befinner seg på randen av.

