Rickard III
ISBN:

9789173249713

Antal sidor:

134

Upplaga:

01

Utgivningsdatum:

2003-06-01

Författare:

William Shakespeare

Förlag:

Ordfront Förlag

Kategori:

Dramatik

Rickard III.pdf
Rickard III.epub

När stridslarmet tystnat i slutscenen av Richard III är det 30-åriga Rosornas krig över. En ny ätt, Tudor, tar
makten. Död på slagfältet ligger kung Rickard, vars förvridna gestalt som en ond demon hemsökt detta långa
drama. Som alltid i Shakespeares kungapjäser snurrar maktens hjul och den som nyss satt överst hamnar
underst och krossas. Trots att han är halt och ful och puckelryggig - mera skapt till skurk än älskare, säger han
själv - har Rickard en sällsam attraktionskraft på kvinnorna och männen omkring sig. Med intriger, svek och
mord nästlar han sig fram till kronan. Man kan se Rickard III som en förstudie till Macbeth och Hamlet, men
också i sin egen rätt är den ett "modernt" sammansatt porträtt av en ond man och ett starkt drama om hur en
människa bryts ner i sin hänsynslösa strävan efter makt.
This innovative, fast-paced, cinematic adaptation of Shakespeare's classic work transposes the setting to an
imaginary Nazi-like 1930s England. Promoting research into the life and times of Richard III since 1924

Patron: HRH The Duke of Gloucester KG. Archeologen van de universiteit van Leicester hebben meer dan
vijfhonderd jaar nadat hij werd begraven, de stoffelijke resten van koning Richard III teruggevonden.
21-3-2015 · There is much controversy surrounding the reburial of Richard III, but the biggest question should
be, is this even him. De koning blijkt flink te zijn. In de Burgeroorlogen tussen de Houses of York en
Lancaster, de 'Wars of the Roses', hebben de Yorkists gezegevierd: Edward Duke of York = King Edward IV.
The Richard III Society. Richard I. 4-2-2013 · http://www. Richard, Edward IV’s deformed and embittered.
ac. Koning Richard III van Engeland is welbekend als de ultieme slechterik in het gelijknamige toneelstuk
van Shakespeare.
Shakespeare portrayed Richard III as a tyrannical leader. Zijn kroon werd. Live updates during the build up
to the reburial of King Richard III Richard III. the.
2 jaren, 1 maand geleden Wetenschap Archeologen maken 3D-animatie van graf Richard III Archeologen
hebben een volledig draaibaar computermodel gemaakt van het skelet. Explanation of the famous quotes in
Richard III, including all important speeches, comments, quotations, and monologues.

