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Alice i eventyrland og Bag spejlet Lewis Carroll Hent PDF "Alice i eventyrland" fortæller historien om den
unge pige, Alice, der følger efter den hvide kanin og lander i et magisk og eventyrligt land. Her er der ikke
meget, der giver mening, og Alice må igennem lidt af hvert som et besynderligt teselskab og mødet med en
hidsig dronning, før hun atter kan vende tilbage til sin egen verden. I "Bag spejlet" er der gået seks måneder
siden Alices besøg i den anden verden. Men en dag får hun pludselig chancen for endnu en gang at komme til
en anden verden. Det eneste hun skal gøre, er at kravle igennem spejlet og finde ud af, hvad der gemmer sig
på den anden side. Englænderen Charles Ludwig Dodgson (1832-1898) er måske bedst kendt under sit
forfatterpseudonym, Lewis Carroll. Under dette navn har han udgivet flere værker, men Carroll er

uomtvisteligt mest berømt for sine to bøger om den unge pige, Alice, der optræder i både "Alice‘s Adventures
in Wonderland" (1865) og "Through the Looking-Glass, and What Alice Found There" (1871). Udover sine
fiktive værker udgav Carroll også flere matematiske bøger og arbejdede desuden en del med fotografering.

 

"Alice i eventyrland" fortæller historien om den unge pige, Alice, der
følger efter den hvide kanin og lander i et magisk og eventyrligt

land. Her er der ikke meget, der giver mening, og Alice må igennem
lidt af hvert som et besynderligt teselskab og mødet med en hidsig
dronning, før hun atter kan vende tilbage til sin egen verden. I "Bag
spejlet" er der gået seks måneder siden Alices besøg i den anden

verden. Men en dag får hun pludselig chancen for endnu en gang at
komme til en anden verden. Det eneste hun skal gøre, er at kravle
igennem spejlet og finde ud af, hvad der gemmer sig på den anden
side. Englænderen Charles Ludwig Dodgson (1832-1898) er måske
bedst kendt under sit forfatterpseudonym, Lewis Carroll. Under dette
navn har han udgivet flere værker, men Carroll er uomtvisteligt mest
berømt for sine to bøger om den unge pige, Alice, der optræder i
både "Alice‘s Adventures in Wonderland" (1865) og "Through the
Looking-Glass, and What Alice Found There" (1871). Udover sine



fiktive værker udgav Carroll også flere matematiske bøger og
arbejdede desuden en del med fotografering.
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