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Beskrivning
Författare: Emily Brontë.
Det är sen kväll och stormen viner över heden. Mr Lockwood tvingas övernatta på godset
Svindlande höjder. Under natten drömmer han hemska drömmar om hur en kvinna, ett spöke,
ber att få bli insläppt i huset genom fönstret. Mr Lockwood kan inte glömma drömmen och
han ber sin hushållerska Nelly Dean att berätta om godset och dess ägare Mr Heathcliff. Det
han får höra är en storslagen berättelse om heden, om svek, hämnd och kärlek som aldrig dör.
Emily Brontë levde så gott som avskild från världen och dog ung. Trots det, eller kanske tack
vare det, tillhör hennes enda roman en av världslitteraturens odödliga romantiska berättelser.
Hon var syster till Charlotte Brontë, författarinnan till Jane Eyre.

Annan Information
Svindlande höjder (originaltitel: Wuthering Heights), i tidigare svensk översättning Blåst, är en
roman från 1847 av Emily Brontë, utgiven under författarnamnet Ellis Bell. Berättelsen löper
omkring det tragiska kärleksförhållandet mellan Catherine Earnshaw och Heathcliff och dess
konsekvenser som återberättas i en.
Svenska]; Svindlande höjder : seriealbum / Emily Brontë ; manusbearbetning: Seán M. Wilson
; illustrationer: John M. Burns ; svensk bearbetning och översättning: Maria Fröberg; 2013;
BokBarn/ungdom. 28 bibliotek. 3. Omslag. Brontë, Emily (författare); Svindlande höjder /
Lättläst [Elektronisk resurs]; 2014; Tal. 28 bibliotek.
Vi gör nya lättlästa utgåvor av Svindlande höjder, Spöket i skåpet och Madame Bovary! Här
kommer en smygtitt på de nya omslagen, och de kommer finnas i lager i början av juli. Form:
Jens Andersson och Susanne Viborg. Återberättning: Malin Lindroth (Svindlande höjder och
Madame Bovary) och Johan Werkmäster.
Svindlande höjder (2013). Omslagsbild för Svindlande höjder. seriealbum. Av: Wilson, Séan
Michael. Språk: Svenska. Klicka för att sätta betyg på Svindlande höjder. Bok i serie (1 st)
Bok i serie (1 st), Svindlande höjder. Markera:.
Vi gör nya lättlästa utgåvor av Svindlande höjder, Spöket i skåpet och Madame Bovary! Här
kommer en smygtitt på de nya omslagen, och de kommer finnas i lager i början av juli. Form:
Jens Andersson och Susanne Viborg. Återberättning: Malin Lindroth (Svindlande höjder och
Madame Bovary) och Johan Werkmäster.
Svindlande höjder / Lättläst. Emily Brontë, Cecilia Walton Agrell 99 kr. Läs mer. Önska
Smakprov. Wuthering Heights (Wisehouse Classics Edition). Emily Brontë Gratis. Läs mer.
Önska. Wuthering Heights. Emily Brontë 25 kr. Läs mer. Önska. Wuthering Heights. Emily
Brontë 15 kr. Läs mer. Önska. Wuthering Heights.
9 maj 2012 . Emily Brontë, Svindlande höjder .. Den unge Brunos berättelse är rak och
uppriktig. Ditt försprång, dina förkunskaper, gör berättelsen smärtsam. Du vet mer än Bruno.
Boken är lättläst. .. Fast det är klart, för att vara en roman som egentligen inte handlar om
något, så är den förvånansvärt lättläst. Timmy.
Svindlande Höjder, [Elektronisk resurs] . I Emily Brontës klassiska roman finns kärleken och
döden som storslagna teman. Familjen Earnshaw på Wuthering Heights . Oskar till Hedö. Det
är ett övergivet sjukhus från andra världskriget. Ryktet går att militären fortfarande har dolda
rum där. #eljudbok #ungdomsbok #lättläst.
Nya lättlästa böcker. 996. Sortera på: Relevans Författare Titel. 818805. Omslagsbild.
Svindlande höjder. Av: Brontë, Emily. Utgivningsår: 2017. Språk: Svenska. 822494.
Omslagsbild · Sara springer inte. Av: Wahldén, Christina. Utgivningsår: 2017. Språk: Svenska.
822176. Omslagsbild. Två systrar och tavlan. Av: Palmqvist.
Svindlande höjder. Av: Brontë, Emily. Språk: Svenska. Publiceringsår: 1960. Klassifikation:
Skönlitteratur översatt från engelska. 1700-talets Yorkshire. Fam. Earnshaw tar sig an
hittebarnet Heathcliff som blir dottern Catherines tvillingsjäl. Passionen är förödande, de skiljs
åt men kärleken består. Då hon gifter sig rämnar.
Svindlande höjder. Av: Brontë, Emily. Språk: Svenska. Publiceringsår: 1958. Klassifikation:
Skönlitteratur översatt från engelska. 1700-talets Yorkshire. Fam. . Mer information om
Svindlande höjder Relaterad information . Saltsjöbadens bibliotek. Tillgänglig. Öppna.
Vuxenavd. Lättläst - Språk. Antal 1/1. Tillgänglig.

Hedengrens Bokhandel Hedengrens bokhandel ligger i Sturegallerian i Stockholm. Närmaste
tunnelbanestation är Östermalmstorg, uppgång Stureplan.
31 mar 2010 . På ett mycket lättläst sätt skapar författaren en förståelse hos läsaren av krigets
vardag. Texten är ofta saklig .. Svindlande höjder är en klassisk, tragisk kärlekshistoria
berättad av två olika berättarröster. Den unge . Svindlande höjder är en berättelse om
passionerad kärlek, brinnande hat och försoning.
Fettpärlan, [Elektronisk resurs] / Guy de Maupassant . Guy de Maupassant berömda roman
från 1880. Det har varit krig och oro i Frankrike länge. I boken följer vi några resenärer greven och grevinnan Bertrand, affärsmännen Levant och Carrer med fruar, två nunnor, en
rödskäggig man och så Fettpärlan, den härligt feta.
Boken rekommenderas därför varmt för den som vill läsa en lättläst, spännande bok som man
inte glömmer direkt man har lagt ifrån sig den. Barnboksbloggen om Fallet Anna Frid.
Böckerna har . Emily Brontë levde mellan 1818–48. Hennes enda roman, Svindlande höjder
(utgiven 1847), är en av . Författarbild: Emily.
Fru Bennet vill få sina döttrar gifta med rika män, men dottern Lizzy vill bara gifta sig om hon
blir kär. Så en dag träffar hon en charmig officer, men han kan aldrig bli Lizzys man. Allt är
den fruktansvärde Darcys fel. Han som är så rik, han som är så stolt och fördomsfull. Fru
Bennet sa att dottern Lizzy aldrig skulle bli gift om.
9 feb 2014 . Jag har tidigare bara läst Robert Swindells i Argassos lättlästa format, så Skyddad
identitet får väl räknas som min första "fullängdare" av Swindells. Det är för den . Swindells
refererar en del till klassisk brittisk litteratur, men framför allt till Emily Brontës Svindlande
höjder som faktiskt har stor betydelse för.
Nya lättlästa böcker. 770. Sortera på: Relevans Författare Titel. 818805. Omslagsbild.
Svindlande höjder. Av: Brontë, Emily. Utgivningsår: 2017. Språk: Svenska. 818810.
Omslagsbild · Kejsarn av Portugallien / Selma Lagerlöf ; återberättad av Malin Lindroth. Av:
Lagerlöf, Selma. Utgivningsår: 2017. Språk: Svenska. 822496.
2 dagar sedan . Vill du ladda ner boken ”Svindlande höjder / Lättläst”? Eller läs online? Då är
du på rätt väg. På vår hemsida hittar du många nya och gamla böcker i elektronisk form. Njut
av att läsa hos oss!
12 apr 2011 . Idag har vi haft det första mötet i Milnergymnasiets nystartade bokcirkel. Vi var
fyra personer som drack te och åt påskbiskvier och smidde planer för vad vi skulle läsa
tillsammans. Just idag hade en ny ungdomsbok dykt upp i biblioteket: Sanningen om Alice av
Rebecca James. Den handlar om Katherine.
Jämför priser på Svindlande höjder / Lättläst (Häftad, 2017), läs recensioner om Böcker.
Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Svindlande höjder / Lättläst (Häftad, 2017).
Bearbetningar till lättläst: Elddonet och andra sagor, H.C. Andersen, 2000. Kejsarn av
Portugallien, Selma Lagerlöf, 2001. Jane Eyre, Charlotte Brontë, 2005. Anna, Hanna och
Johanna, M Fredriksson, 2007. Othello, William Shakespeare, 2008. Svindlande höjder, Emily
Brontë, 2009. Förvandlingen, Franz Kafka, 2010.
Bokträff om Svindlande höjder och Stolthet och fördom. När Emily Brontë (1818-1848) dog
endast 30 år gammal efterlämnade hon vad som idag kallas världens mest klassiska
kärleksroman: Svindlande höjder. Den ödesdigra kärlekshistorien är lika vild och våldsam
som hedlandskapet i vilket den utspelar sig. // Den andra.
31 maj 2011 . I helgen såg jag min första filmatisering av Svindlande höjder, utan att först ha
läst boken. Det var ju inte så . Efter den här filmupplevelsen kommer det nog ta år innan jag
ens tänker tanken att plocka upp boken Svindlande höjder är jag rädd. Men det ... Den var
lätthanterad och texten lättläst. Min enda.
24 sep 2012 . Bibliotekarien har läst en lättläst upplaga av ”Hundraåringen som klev ut genom

fönstret och försvann” av Jonas Jonasson, det behövdes. 16 träffar för att läsa, . ”Madame
Bovary” av Gustave Flaubert och terminens sista grupp fick lyssna på ”Svindlande höjder” av
Emily Brontë. Sammanlagt blev det 19.
16 jan 2010 . Halvvägs in i Anne Swärds roman Till sista andetaget känns det som om jag läser
minst tre böcker. En är rörande på allvar, och torde ha varit krävande att skriva, för det är som
hade hon fått uppdraget att skriva en trovärdigare ”Svindlande höjder”. En som verkar ha gått
för lätt att skriva, för där faller språket.
Den klassiska berättelsen om den rumänske greven som tar hjälp av en ung engelsk advokat
för att lära sig allt om Storbritannien. Advokaten lyckas fly från grevens slott, men den som
drabbas av greve Draculas vrede är den unga Mina, en vän till advokatens fru. Fyra män löser
mysteriet och tar itu med att förgöra greven.
Läs om den lättlästa sajten om politik och val - Alla väljare, läs våra använders berättelser om
hur tillgängliga medier ger dem nya möjligheter, och om Svindlande höjder och andra
klassiker på .. För att läsning ska vara möjlig för alla måste den finnas tillgänglig på olika sätt,
som talböcker, taltidningar, lättläst, punktskrift.
16 apr 2005 . Austens böcker vinner idag mycket på att hennes språk fortfarande är modernt
och lättläst men framför allt på att hennes teman ständigt är aktuella. .. mest romantiska boken
genom tiderna - och "Stolthet och fördom" hamnade överst på listan och slog både Emily
Brontës "Svindlande höjder" och Margaret.
Den svenska marknadsplatsen för lästa böcker, lyssnade skivor och tittade filmer. Sök bland
tre miljoner annonser från tjugo tusen säljare som levererar direkt till dig.
2 jul 2013 . Jag blir verkligen inte klok på kärlekshistorien i Svindlande höjder. Kanske för att
kärleksförhållandet mellan Catherine och Heathcliff återberättas av andra människor som gör
att jag inte förstår kärleksparets ordval eller känsloyttringar. För mig framstår de som besatta
och psykiskt sjuka människor som gör.
Läsarrecension av Svindlande höjder, Emily Brontë. Expressiv bok som inbjuder till kärlek eller hat. "Svindlande höjder" fick mig i sina vässade klor och lekte med mig på sant
kattmanér". Något som mitt tedrickande har fått mig att inse är den stora skillnaden mellan
”komplex” och ”lättdrucken”. De allra bästa teerna är ofta.
7 feb 2010 . Jag förväntade mig inte att Svindlande höjder skulle vara så lättläst som den
faktiskt är. Trots att den är skriven för så längesedan så har berättelsen hållit i sig
förvånansvärt bra. Det är en undergångshistoria som är väldigt fängslande, karaktärerna i den
är originella och hela boken har en dragningskraft.
24 okt 2017 . Svindlande höjder. I somras läste jag "Svindlande höjder" av Emily Brontë. Det
var säkert tredje gången, men åtminstone 15 år sedan sist. Så jag mindes inte riktigt att den var
så otroligt dramatisk och att .. Det är lättläst och lättfattligt och budskapet tydligt.
1501612680Publicerad 01.08.2017 kl. 21:38.
10 jan 2012 . Boken är lättläst och handlar om vänskap och humor, som när Greg inser att
1600-talet stinker – bokstavligt talat – och att valet mellan kliande långkalsonger och loppor
inte är lätt. Och även om du känner igen persongalleriet från Alexandre Dumas klassiker,
behöver du inte oroa dig – äventyret är helt nytt!
1 sep 2016 . Björkegren, Karin, Vad är det som händer? 2004. uDofa. Bohm, Jesper, Du borde
vara här 2011. Dok. Borgkvist, Cecilia, Kattvinter 2008. Hc. Boström, Håkan, Resan mot
döden 2005. Hc. Brandeby, Unni, Farliga djur 2015. Hc. Brontë, Charlotte, Jane Eyre 2005.
Hce. Brontë, Emily, Svindlande höjder 2009.
4 dec 2010 . Trots att de alla tre nått svindlande höjder i karriären genom högre studier på
Mozarteum i Salzburg, var det så det fick bli, och där börjar slutet, faktiskt för dem alla tre. På
ett oerhört torrt sätt går . Undergångaren är lättläst och mycket rolig på ett torrt, nästan passivt

aggressivt sätt. Däremot inte sagt att jag.
Boken är lättläst och underhållande trots det banala innehållet. Mänskligt perspektiv .. 1) Vad
som är speciellt: bra poet i allmänhet (laddade dikter med svindlande känslor och insik- ter),
gestaltar det .. net med hjälp av flera romaner; i läroboken nämns viktorianismen i Svindlande
höjder, Dr Jekyll and Mr Hyde samt.
22 jul 2008 . George Orwell: "Djurfarmen"/"Animal Farm" riktigt lättläst och intressant
speciellt ur ett historiskt perspektiv (om man är intresserad av rysk historia vill säga. "1984"
som är en dystropi skriven 1948 och beskriver . Systrarna Brontë: "Svindlande Höjder", "Jane
Eyre", "Emma" Dante: "Den gudomliga komedin"
Svindlande höjder. Av: Brontë, Emily. Språk: Svenska. Publiceringsår: 1958. Klassifikation:
Skönlitteratur översatt från engelska. 1700-talets Yorkshire. Fam. Earnshaw tar sig an
hittebarnet Heathcliff som blir dottern Catherines tvillingsjäl. Passionen är förödande, de skiljs
åt men kärleken består. Då hon gifter sig rämnar.
21 okt 2014 . Svindlande höjder är en roman skriven av Emily Brontë, en brittisk författare,
vars långtråkiga uppväxt ledde till hennes rika fantasi. Kanske var det just denna livliga fantasi
som gav upphov till denna romantiska roman, fylld av melodramatiska känslor. Tragiskt nog
var detta verk den enda roman hon hann.
25 feb 2015 . Bok på lättläst svenska (pappersbok) som också finns som e-ljudbok.
Pappersboken söker du i bibliotekets webbkatalog och lånar som vanligt. Du kan låna eljudböcker med . Titel: Svindlande höjder. Författare: Brontë, Charlotte. Titel: Den hemliga
trädgården. Författare: Burnett, Frances. Titel: Kafé Löftet.
Svindlande höjder, som har filmatiserats ett flertal gånger, utkom första gången 1847. Året
därpå . Svindlande Höjder är en kärlekshistoria mellan den föräldralösa Heathcliff och hans
fostersyster Catherine . Historien .. Jag tycker om berättarstilen, den är lite gammaldags och
vacker, men samtidigt väldigt lättläst. Historien.
20 dec 2013 . Jag kan nog inte påstå att den är mer ”lättläst” som serietidning. Men eftersom
den ansågs som en otroligt bra bok så gav jag den en chans. sh Svindlande höjder är skriven
av Emily Brontë och utspelar sig på 1700-talet i England. På herrgården Wuthering Heights
(Svindlande höjder på svenska) bor.
1700-talets Yorkshire. Fam. Earnshaw tar sig an hittebarnet Heathcliff som blir dottern
Catherines tvillingsjäl. Passionen är förödande, de skiljs åt men kärleken består. Då hon gifter
sig rämnar Heathcliffs värld. Utk. på svenska första ggn. 1927. Emily Brontë.
Pris: 99 kr. häftad, 2017. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Svindlande höjder / Lättläst
av Emily Brontë (ISBN 9789188073501) hos Adlibris.se.Fraktfritt över 99 kr.
28 aug 2017 . Boken finns också i lättläst variant och den har blivit film så tidigt som 1920,
senaste nyinspelningen kom 2011. Vilken klassiker! Visste ni förresten att den första svenska
översättningen fick titeln Blåst? Namnbytet till Svindlande höjder var väl inte så dumt kanske,
eller vad tycker ni? Eva-Maria Liffner valde i.
26 sep 2016 . Limmad rygg, glansigt papper i omslaget, vitt lite mattare på insidor, lättläst text,
fina bilder. Layouten är lite stram utan extra utsmyckningar. Vad jag kan peka på . Här bjuds
på en fläkt av Grand Canyon, svindlande höjder, vildmark, hav och skog. Fina bilder kan
locka de som vill ge sig ut till fots och själva.
Boken är alltså en riktigt lättläst feel-good roman, som är väldigt läsvärd. Om du söker en
lättläst kärleksroman, som sveper iväg dig till en annan sorts liv, så är det exakt den här boken
du söker. – Freja .. Lennie spelar klarinett och har läst Svindlande höjder 23 gånger, men utan
Baily vet hon inte riktigt vem hon är.
Här hittar du skönlitteratur, facklitteratur och barnböcker - och kurslitteratur till Uppsala
Universitet förstås. Författarkvällar, läsecirklar och personlig service.

Svindlande höjder - klassiker i serieformat. Omslagsbild för Svindlande höjder. Titel:
Svindlande höjder. Av: Wilson, Séan Michael. Klicka för att sätta betyg på Svindlande höjder.
Låna? Målgrupp: Vuxna. Tipsat av: Anna Hagenwald. Emily Brontës älskade klassiker i nytt
format! Olycklig kärlek, passion och hämnd i.
4 nov 2012 . Anne på Grönkulla - L.M Montgomery; Stolthet och fördom - Jane Austen;
Förnuft och känsla - Jane Austen; Övertalning - Jane Austen; Emma - Jane Austen; Jane Eyre Charlotte Brontë; Agnes Grey - Anne Brontë; Svindlande höjder - Emily Brontë; Hustrur och
döttrar - Elizabeth Gaskell; North and South.
Gustave Flauberts Madame Bovary, Emile Zolas Therese Raquin, Charles Dickens Oliver
Twist, Emily Brontes Svindlande höjder, Mark Twain med Tom Sawyer och Huckleberry Finn
och Fjodor Dostojevskijs Brott och straff från 1866. August Strindberg gjorde sig känd under
denna tisperiod, framförallt genom Röda rummet.
1 feb 2017 . Denna bok är ett måste för den som gillar Jane Eyre, Svindlande höjder, eller
Stolthet och fördom. bok-239. När boken börjar får vi följa mr. Gilbert Markham . Anne har
ett säreget språk som är väldigt beskrivande, ibland omständligt, men alltid porlande och
lättläst. Det är en väldigt bra översättning där jag.
Svindlande Höjder, [Elektronisk resurs] . I Emily Brontës klassiska roman finns kärleken och
döden som storslagna teman. Familjen Earnshaw på Wuthering Heights tar emot hittebarnet
Heathcliff. Pojken får en olycklig uppväxt, älskad av sin fosterfar och fostersystern Catherine
men avskydd av sin fosterbror. När sedan.
10 nov 2008 . Därför är det kanske inte så konstigt att jag först fann Svindlande höjder totalt
vidrig, för att sedan känna det som om jag sålt min själ till Emily Brontë. Svindlande höjder är
inte känslomässigt lättläst. Det rör sig om den sortens bok där en kvinna flyr från sin make
efter att han kastat en kniv mot hennes huvud.
Emily Brontës Svindlande höjder. Vi börjar med att läsa en av världens absolut bästa romaner
- Emily Brontës Svindlande höjder (Wuthering Heights 1847). Trots att romanen är lättläst och
att allt egentligen utspelar sig på två gårdar, Earnshaws Wuthering Heights och Lintons lite
finare Trushcross Grange, så är det lätt att.
Realismens författare strävade efter sanningen och den oförskönade vardagen. 1800-talet var
en extremt händelserik epok med nya ideologier som nationalism, liberalism och socialism.
Människors villkor förändras; slaveriet avskaffas, kvinnan börjar få egna rättigheter och den
nya tekniken möjliggjorde att litteraturen.
6 maj 2014 . Argasso förlag är ytterligare ett förlag med lättläst utgivning. De har gett ut en del
klassiker som tecknade serier. Du hittar t ex Frankenstein, Macbeth, Jane Eyre, Dracula och
Svindlande höjder. Flera av förlagen har läsnycklar och annat arbetsmaterial på sina
webbsidor. Med vänliga hälsningar
Med ett lättläst språk, med rätt få sidor, och med en fin berättelse om hur Siddhartha
eftersträvar ett annat liv än det hans far tänkt honom, blev det en bok att njuta av. . Svindlande
höjder Vad brukar man veta om Svindlande höjder? Jo, att det är en klassisk kärlekshistoria
och att mannen ifråga heter Heathcliff. Vad mer?
Svindlande Höjder, [Elektronisk resurs] . I Emily Brontës klassiska roman finns kärleken och
döden som storslagna teman. Familjen Earnshaw på . 438 dagar / Lättläst Elektronisk resurs] /
Johan Persson ... #eljudbok #biografier #lättläst. 438 dagar [Ljudupptagning] : en berättelse
om storpolitik, vänskap och vår tid som.
. ladda ner boken "om Sverige" på olika språk. Arbetsförmedlingen: Om att söka arbete som
nyanländ. Lär dig svenska på Internet. Hejsvenska.se · Learning Swedish: Digitala spåret: Lära
sig svenska: Safir · Språkkraft · Bab.la lexikon · Bab.la fraser · 8 sidor: Nyhetssidor på lätt
svenska. Lättläst, Svenska som andraspråk.

Svindlande höjder / Lättläst Brontë, Emely. Julkaistu: 2017-01-01. Det är sen kväll och
stormen viner över heden. Mr Lockwood tvingas övernatta på godset Svindlande höjder.
Under natten drömmer han hemska drömmar om hur en kvinna, ett spöke, ber att få bli
insläppt i. Valintoja: 0 kpl. Kommentteja: 0 kpl. kansikuva.
svindlande höjder lättläst av emily brontë innbundet nettbokhandel. TANUM. 109 kr. Click
here to find similar products. 3078483308 9789170532726. Show more! Go to the productFind
similar products. 2153619778 9789174993974 18181848. svindlande höjder av emily brontë
innbundet nettbokhandel. TANUM. 209 kr.
I Emily Brontës klassiska roman finns kärleken och döden som storslagna teman. Familjen
Earnshaw på Wuthering Heights tar emot hittebarnet Heathcliff. Pojken får .
Uppsatser om INTERPUNKTION. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor
och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.
14 jul 2014 . Humoristisk och lättläst.” Surt sa räven om rabarberna, Karin Brunk Holmqvist.
”Lättläst och mycket rolig bok om ett gäng pensionärer.” Humoristisk biografi: Marley och jag,
John Grogan. ”Lättsam biografi . ”En riktigt bra bok med satir, ironi och humor.” Svindlande
höjder, Emily Bronte. ”Tillhör litteraturarvet.
16 nov 2013 . Det är nästan lite Svindlande höjder över det! ... Jag kan tyvärr inte låta bli att
tycka att Svindlande höjder ibland blir lite skrattretande melodramatisk. ... Gillian Flynns
språk är både lättläst, rappt och roligt med många igenkänningspunkter – även för människor i
hälsosamma kärleksrelationer – och de 555.
3 feb 2011 . Lennie är sjutton, går i high school, älskar att läsa (särskilt Svindlande höjder) och
spelar klarinett i skolans orkester. Hon bor i Clover en liten stad i Kalifornien, där naturen
med skogen med stora Redwoodträd och floden är nära och levande. Hon bor med mormor
och och morbror Big, arboristen, i huset.
3 maj 2011 . Kan någon här tipsa om vilken av dessa böcker som ni tycker är bra samt lättläst,
man ska välja en utav dom för en djupgående analys. Mary Shelley - Frankenstein Jane Austen
- Stolthet och fördom. Emily Brontë - Svindlande höjder. Honoré de Balzac - Pappa Goirot
Gustave Flauberg - Madame Bovary
14 feb 2011 . Trots att den är mysig, lättläst och handlar om något så icke-originellt som
kärlek, vänskap och hundar så har den något visst. Allt är inte som det verkar på ytan, och
personerna inte så enkla som man . ”Svindlande höjder” av Emily Brontë. Utsedd till världens
bästa kärleksroman av The Guardian förra året.
Omslagsbild för Svindlande höjder. Av: Brontë, Emily. Språk: Svenska. Klicka för att sätta
betyg på Svindlande höjder. Hylla: Hce/DR. Bok (16 st) Bok (16 st), Svindlande höjder · Bok i
serie (1 st) Bok i serie (1 st), Svindlande höjder · Lättläst (5 st) Lättläst (5 st), Svindlande
höjder · E-bok (17 st) E-bok (17 st), Svindlande.
Du behöver vara inloggad samt ha ett bibliotekskort i Nacka Bibliotek för att reservera denna
titel. Logga in för att göra din reservation. Reservera. Utförlig information. Utförlig titel:
Svindlande höjder, Emily Brontë ; återberättad av Malin Lindroth; Serie: Lättläst. Medarbetare:
Lindroth, Malin. Språk: Svenska. ISBN:.
Tallinn sagostadens revansch, Mård, Anders, 2007, , Talbok. Vampyren i Blackeberg, Ajvide
Lindqvist, John, 2006, , Lättläst talbok. Hur du blir pirat av Hicke Hiskelig Halvulk III, Cowell,
Cressida, 2005, , Talbok. Svindlande höjder, Brontë, Emily, 1993, , Talbok, Punktskriftsbok.
Sängkamrater, Weiner, Jennifer, 2001, , Talbok.
Fredriksson, Bengt, Blod och lera - om första världskriget, K.51 Lättläst. Holmberg, Karin,
Karins broderier, Qcca . Svensson, Carin, Marie Curie - forskaren som sprängde gränser, Lz
Curie Lättläst. Vita lögner (utgiven av Medelhavsmuseet), Id ... Brontë, Emily, Svindlande
höjder, Hce. Koomson, Dorothy, Marshmallows till.

Svindlande höjder / Lättläst PDF ladda ner. Beskrivning. Författare: Emily Brontë. Det är sen
kväll och stormen viner över heden. Mr Lockwood tvingas övernatta på godset. Svindlande
höjder. Under natten drömmer han hemska drömmar om hur en kvinna, ett spöke, ber att få
bli insläppt i huset genom fönstret. Mr Lockwood.
23 maj 2016 . Följ med ut på hedarna där Cathy's osaligaande (från ”Svindlande höjder”) för
evigt irrar omkring och söker sin älskade Heathcliff, eller till herrgården som stod modell för
Mr Rochesters Thornfield, där han håller sin .. Det är en lättläst text som inbjuder till att slå
upp boken och läsa lite här och lite där.
Harry Potter och De vises sten - Illustrerad utgåva, Harry Potter och Hemligheternas kammare
- Illustrerad utgåva, Harry Potter och fången från Azkaban - Illustrerad utgåva.
Lättlästa, klassisker: - Frankenstein, av Mary Shelley - Någon av systrarna Brontës böcker,
t.ex. Jane Eyre av Charlotte Brontë eller Svindlande höjder av Emily Brontë. - Stolthet och
fördom, av Jane Austen - Hamlet, av William Shakespeare - Odysseen, av Homeros - Den
svarta katten, av Edgar Allan Poe - Sherlock Holmes.
225805. Omslagsbild. Svindlande höjder. Av: Brontë, Emily. 226595. Omslagsbild · Djävulens
kyss. Av: Cartland, Barbara. 226792. Omslagsbild. Den fattige lorden. Av: Cartland, Barbara.
226514. Omslagsbild · Gyllene jakt. Av: Cartland, Barbara. 226947. Omslagsbild. Tamaras
hemlighet. Av: Cartland, Barbara. 225808.
Jag håller fortfarande på att försöka traggla mig igenom Svindlande Höjder, ville går sådär för
den är seeeeeeeg. ... Nu har jag läst klar The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry, och gillade
den verkligen :) En mysig, lättläst och smått osannolik bom som påminner lite om
hundraåringen och BrittMarie, fast inte lika tramsig.
Kabinettets hemlighet lättläst. Wästberg, Per. Anders Sparrmans resa. 1800-talet. Allende,
Isabel. Ödets dotter. Atwood, Margaret. Alias Grace. Austen, Jane. Förnuft och känsla.
Mansfield Park. Sanditon. Stolthet och fördom. Balzac, Honoré de. Pappa Goriot. Brontë,
Charlotte. Jane Eyre. Svindlande höjder. Burman, Carina.
Yemen är hittebarn och växer upp i oasen Paradiset. Det innerliga förhållandet till
fosterbrodern väcker mammans avund och hon säljer Yemen som brud till en resande
handelsman. Äktenskapet blir brutalt, Yemen förlorar all självkänsla och fylls av mörker. Men
en dag möter hon en främling vid brunnen. Logga in för att.
Böcker. Här hittar du alla våra böcker. Start; Böcker. Böcker. Lättlästa böcker · Kapitelböcker
· Grafiska romaner · Faktaböcker · E-böcker · Ljudböcker · Kommande utgivning. Sortera
efter. Sorterar efter Utgivningsdatum fallande (klicka för stigande) · Titel · Författare · Pris ·
ISBN. 1; 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10. Titlar per sida.
Död i andras ögon [Elektronisk resurs] / Charlaine Harris .. #eljudbok #vampyrer. Svindlande
Höjder, [Elektronisk resurs] . I Emily Brontës klassiska roman finns kärleken och döden som
storslagna teman. Familjen Earnshaw på Wuthering Heights tar emot hittebarnet Heathcliff.
Pojken får en olycklig uppväxt, älskad av sin.
Svindlande höjder. - många aktuella teman. Ämne: Svenska, SVA, SO. År: 7-9, Gym.
Lektionstyp: Dramatiseringsövningar, ordkunskap, eget arbete, grupparbeten,. Diskussion,
Redovisning. Lektionsåtgång: 16 men man kan göra urval. Inledning. Det här är en bok som
trots sin ålder tar upp flera aktu- ella teman, inte bara.
en lättläst, förkortad version, eftersom du då inte kan ta del av hela berättelsen, vilket gör det
svårare för dig när du ska redovisa vad du . Svindlande höjder. Cervantes, Miguel de. Don
Quijote. Christie, Agatha. Tio små negerpojkar m.fl. Cooper, J.F.. Den siste mohikanen.
Defoe, Daniel. Robinson Crusoe. Dickens, Charles.
26 nov 2014 . 7 posts published by Malin during November 2014.
Svindlande höjder - Lättläst 2 Lättare. LL-FÖRLAGET, 2009. Det är sen kväll och stormen

viner över heden. Mr Lockwood tvingas övernatta pa godset »Svindlande höjder«. Under
natten drömmer han hemska drömmar om hur en kvinna, ett spöke, ber att fa bli insläppt i
huset genom fönstret. Details. Price: 6 895 Ft.
Brittiska Kate Eberlen levererar lättläst romantik i debutromanen ”Som om du inte fanns”. Det
snygga omslaget, samt förlagets ... Själv har jag precis tagit mig an Emily Brontës klassiker
”Svindlande höjder” som skildrar den uppslitande kärleken mellan Catherine och hittebarnet
Heathcliff. De växer upp tillsammans och är.
Jämför priser på Svindlande höjder / Lättläst, läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst
för att göra det bästa köpet av Svindlande höjder / Lättläst.
23 okt 2017 . En kompis till Leo Lin Hallberg. Format: epub. pdf. mobi. fb2. doc. ibooks. txt.
kindle. Extra lätt att läsa med djur och magi av författaren till Sigge! Välkommen in i den
magiska djuraffären! Författaren till Siggeböckerna, Lin Hallberg, och illustratören Jonna
Björnstjerna skapar mysig och extra lättläst magi.
»Kanske den vackraste, och den i grunden våldsammaste, av alla kärlekshistorier.« |
GEORGES BATAILLE När Emily Brontë [1818-1848] dog endast 30 år gammal efterlämnade
hon vad som i dag kallas världens mest klassiska kärleksroman, Svindlande höjder.
Berättelsen om hur hittebarnet Heathcliff skapar ohanterligt.
Jag själv tänkte inte på det! Jag tycker att det var en bra beskrivning och att du har svarat på
alla frågeställningar! Det du kan tänka på är användningen av skiljetecken. Din andra
meningen är väldigt lång och hade blivit mer lättläst om du hade valt att lägga in ett
kommatecken. Tänk också på skriftspråket (exempel: ".
15 feb 2010 . Klassiker: Svindlande höjder av Emily Brontë. svindlande-hojder1-copy.jpg.
Emily Brontës . Svindlande höjder har kommit att tillhöra de stora klassikerna. Det känns som
ett liv sedan jag läste Brontë .. En lättläst driven bok som får en att fundera på de stora sakerna
i samhället.Roberto Saviano: Gomorra.
Vad är en läsecirkel? En läsecirkelsgrupp samlade på ett bibliotek Läsecirklar skapades under
1800-talet av samhällets borgliga som inspirerades av upplysningstidens idéer och som
intresserade sig för bildning och kunskap. Då samlades böckerna till ett bibliotek och lånades
ut mot betalning. Idag kan man även vara.
Starta en läsecirkel och bli en del av vår tids nya folkrörelse! Biblioteken i Västernorrlands
läsecirkelkasse innehåller åtta tryckta exemplar av samma bok att diskutera i en läsecirkel.
Kassen innehåller också en liten handledning och några fakta om författaren. Om du vill läsa
på ett annat sätt, till exempel e-bok eller talbok,.
17 maj 2017 . Tack till Piratförlaget för recensionsexemplaret! Idag testar jag att skriva en
annan typ av recension! Den är lite mer subjektiv och personlig än jag annars gör, kanske lite
mer lättsmält och lite roligare? Säg gärna vad ni tycker, borde jag fortsätta skriva recensioner
så här? En forskare i litteraturvetenskap.
29 aug 2013 . Till nästa möte med bokklubben Bokbubblarna ska vi prata om en klassiker i
nytt format, nämligen serieversionen av Svindlande höjder av Emily Brontë. Eftersom jag inte
riktigt kommer ihåg om jag läst . Inga logiska luckor i alla fall, men inte heller en speciellt
lättläst text. Översättningen är gjord av Maria.
Ljudbok CD (6). Språk. Svenska (67). Ämnesord. Lättläst (37); Lättlästa böcker (17);
Mellanåldersböcker (15); Ungdomsböcker (35); Vänskap (16). Målgrupp. Barn (66); Vuxna
(1). Publiceringsår. 2013 (4); 2014 (5); 2015 (6); 2016 (4); 2017 (3). Bibliotek. Boden
stadsbibliotek (45); Gällivare bibliotek (48); Luleå Bokbuss (44)
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