
Wielkie nadzieje
Hent bøger PDF

Charles Dickens

Wielkie nadzieje Charles Dickens Hent PDF Pip jest biednym chłopcem, którego wychowuje starsza siostra
wraz z mężem. Jego przyszłość zdaje się przesądzona – chłopiec zostanie kowalem jak jego szwagier. Po
kilku latach pracy jako czeladnik, Pip niespodziewanie otrzymuje ogromną sumę pieniędzy. Darczyńca

pozostaje anonimowy. Chłopak postanawia zmienić swoje życie i rozpoczyna edukację w Londynie. Wraz z
porzuceniem warsztatu i wyjazdem do miasta budzą się w nim wielkie nadzieje... Czy jednak wszystko

potoczy się po jego myśli? Tuż za nadziejami mogą czaić się i wielkie rozczarowania. Jak będzie tym razem?

"Wielkie nadzieje" to klasyka powieści Dickensa, którą zalicza się do kanonu literatury światowej. Tworzy
barwną panoramę stosunków społecznych w XIX-wiecznej Anglii. Uczy, jak zwodniczy może być szybki

przypływ gotówki i jak łatwo zatracić się bogactwie.

Charles Dickens (1812-1870) - angielski powieściopisarz epoki wiktoriańskiej. Był synem urzędnika, który
trafił do więzienia za długi, przez co Charles już jako dziecko musiał podjąć pracę zarobkową. Pracował w
fabryce pasty do butów, a następnie wrócił do szkoły, którą jednak ostatecznie porzucił w wieku 14 lat.

Pracował jako urzędnik sądowy, gdzie poznał angielskie prawo i metody pracy prawników. Był samoukiem, a
po opanowaniu stenografii został dziennikarzem w londyńskich dziennikach liberalno-reformatorskich.
Debiutował szkicami na łamach prasy, pod pseudonimem Boz. Jego pierwsza powieść - "Klub Pickiwcka"
zawierała wiele elementów krytyki brytyjskiej administracji, sądownictwa i parlamentu. Po jej sukcesie

Dickiens w całości poświęcił się pisaniu. Zmarł we własnym domu po dwóch udarach.

Twórczość Charlesa Dickensa stanowi panoramę stosunków społecznych współczesnej mu epoki, ukazując
deprawujący wpływ nędzy i niesprawiedliwości. Postacie w jego utworach często są groteskowo

wyjaskrawione. Najbardziej znane dzieła Charlesa Dickensa to: "Oliver Twist", "David Coperfield", "Mała
Dorrit" i najpopularniejsza historia świąteczna wszech czasów - "Opowieść Wigilijna".

 

Pip jest biednym chłopcem, którego wychowuje starsza siostra wraz
z mężem. Jego przyszłość zdaje się przesądzona – chłopiec zostanie
kowalem jak jego szwagier. Po kilku latach pracy jako czeladnik, Pip
niespodziewanie otrzymuje ogromną sumę pieniędzy. Darczyńca
pozostaje anonimowy. Chłopak postanawia zmienić swoje życie i
rozpoczyna edukację w Londynie. Wraz z porzuceniem warsztatu i
wyjazdem do miasta budzą się w nim wielkie nadzieje... Czy jednak
wszystko potoczy się po jego myśli? Tuż za nadziejami mogą czaić

się i wielkie rozczarowania. Jak będzie tym razem?

"Wielkie nadzieje" to klasyka powieści Dickensa, którą zalicza się do
kanonu literatury światowej. Tworzy barwną panoramę stosunków
społecznych w XIX-wiecznej Anglii. Uczy, jak zwodniczy może być

szybki przypływ gotówki i jak łatwo zatracić się bogactwie.

Charles Dickens (1812-1870) - angielski powieściopisarz epoki
wiktoriańskiej. Był synem urzędnika, który trafił do więzienia za
długi, przez co Charles już jako dziecko musiał podjąć pracę

zarobkową. Pracował w fabryce pasty do butów, a następnie wrócił
do szkoły, którą jednak ostatecznie porzucił w wieku 14 lat.

Pracował jako urzędnik sądowy, gdzie poznał angielskie prawo i



metody pracy prawników. Był samoukiem, a po opanowaniu
stenografii został dziennikarzem w londyńskich dziennikach

liberalno-reformatorskich. Debiutował szkicami na łamach prasy,
pod pseudonimem Boz. Jego pierwsza powieść - "Klub Pickiwcka"

zawierała wiele elementów krytyki brytyjskiej administracji,
sądownictwa i parlamentu. Po jej sukcesie Dickiens w całości

poświęcił się pisaniu. Zmarł we własnym domu po dwóch udarach.

Twórczość Charlesa Dickensa stanowi panoramę stosunków
społecznych współczesnej mu epoki, ukazując deprawujący wpływ
nędzy i niesprawiedliwości. Postacie w jego utworach często są
groteskowo wyjaskrawione. Najbardziej znane dzieła Charlesa
Dickensa to: "Oliver Twist", "David Coperfield", "Mała Dorrit" i
najpopularniejsza historia świąteczna wszech czasów - "Opowieść

Wigilijna".
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