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Washington Irvings klassiska reseskildring från Granada och hans sagor från det moriska Spanien översattes
till svenska av Carl Netherwood så tidigt som 1833, bara ett år efter originalutgåvans engelska publicering,
och utgavs senare igen i en "ny" översättning av O V Ålund, 1881.
Detta är den första översättningen av boken till modern svenska, av Ulla Ericson, och med efterord av
professor Kerstin Eksell. Boken blev en av de första stora "bestsellers" under 1800-talet och gjorde
Alhambrapalatset och Granada till ett av alla tiders främsta turistmål.
"Det är så man ska resa i Spanien ... med ett stort förråd av gott humör, positiv inställning, beslut att ta saker
och ting som de kom, det goda med det onda, och beblanda oss med alla samhällsklasser i den sorts
sällskaplighet som hör vagabondlivet till.
Vilket land är det inte då för en resenär med en sådan inställning och beslutsamhet! Ett land där det
eländigaste värdshus är lika fullt av spännande upplevelser som ett förtrollat slott, och varje måltid i sig själv
är en bedrift. Låt andra klaga över bristen på breda landsvägar och lyxiga hotell... Giv mig de oländiga

bergsvägarna, kringflackandet på måfå, de halvciviliserade men rättframma och gästvänliga seder och bruk
som förlänat det kära gamla romantiska Spanien en sådan äkta charm!" Washington Irving (1832)
Prenota Comodamente da Casa Tua. romberg@outlook. Saltate la fila · Scegliete l'orario · L'offerta più
attuale Alhambra: Acquista il Tuo Ticket Online.
Biglietti per l'Alhambra a Granada disponibile dal 27 maggio. Här kan du läsa, titta och lyssna på olika
röster från folkhögskolor över hela landet.
Vi såg foton och en film på Tilly, och när vi sen läste. Upplev medelhavs-områdets kultur, estetik och
traditioner - mitt i Stockholm City. Abbiamo prenotato su GYG una visita all'Alhambra e giardini del.
Washington Irvings klassiska reseskildring från Granada och hans sagor från det moriska Spanien översattes
till svenska av Carl Netherwood så tidigt som 1833. It is an excursion with departure from Malaga and the
Costa de Sol to visit the Alhambra in Granada. Vägen till det väglösa landet. Prenota Comodamente da Casa
Tua. Miglior prezzo garantito · Cancellazione gratuita · Leggi i giudizi Saltate la fila. Låt dig inspireras av
andras. se.
En berättelse från RMS Titanic. Paga in hotel senza costi extra. Biglietti per l'Alhambra a Granada
disponibile dal 27 maggio. Una visita all'Alhambra di Granada.

