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En julsaga är Charles Dickens mest berömda bok och antagligen också världens mest lästa historia om julen.
Här får vi följa Ebenezer Scrooge, en snål och elak affärsman som går igenom en total förvandling och blir en
god människa efter att ha hemsökts av spöken på julnatten. En av världslitteraturens stora klassiker, här i
översättning av Nils Holmberg och med Lisbeth Zwergers magnifika illustrationer i fyrfärg.CHARLES

DICKENS [1812-1870], född i Portsmouth, England, var sin tids mest populära engelskspråkiga
romanförfattare. Dickens skapade en fiktiv värld som reflekterade de sociala och teknologiska förändringarna

under den viktorianska eran. Till hans mest berömda verk hör även David Copperfield och Oliver
Twist.LISBETH ZWERGER [f. 1954 i Österrike] är en av världens mest älskade illustratörer av barnböcker.
1990 tilldelades hon den prestigefyllda H. C. Andersen-medaljen för sitt samlade bidrag till barnlitteraturen.

Ett flertal gånger har boken också filmatiserats och dramatiserats i regel som ett enkelt spel om moral. 2
Filmens temalåt God Bless Us Everyone sjungs av Andrea Bocelli.

En Julsaga

2018 års Enskedespel blir Charles Dickens En julsaga. Uppläsare Sven Wollter Översättare Nils Holmberg
Producent Joseph. Sagan förmedlar en intensiv känsloladdad julstämning man riktigt känner julens alla dofter

och ser alla dess tillbehör. Snåle Ebenezer Scrooge måste möta obehagliga sanningar när tre julandar tar
honom på en resa genom hans dåtid. En julsaga Alex Sigges podcast Top Podcasts In Comedy More by

Perfect Day Media. Julsagan fick inget omnämnande i Corren. Stream adfree or. Fanrapporter godkänns av
våra redaktörer. En julsaga publicerades i Dagens Nyheter på julafton 2018. With Urban Bergsten Elisabeth
Heilmann Blind Zakaria Bouazza Gösta Bredefeldt. En julsaga MP3 Song by Lotta Engberg from the album

Jul hos mig.
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