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Denna roman beskriver första världskrigets fasor och vansinne utifrån en tysk 19-årig soldats synvinkel. Paul
Bäumer och hans kamrater går med i den tyska armén. De skickas till västfronten, entusiastiska och
segervissa. Även om den militära drillen är hård och förödande för psyket uppstår ett fint kamratskap mellan
soldaterna.
Men kamraterna stupar en efter en. Dödandet och döendet tillhör krigets vardag och liknar inte den heroism
som kamraternas lärare utmålade för dem.
År 2014 är det exakt hundra år sedan första världskriget bröt ut. Nu kommer Erich Maria Remarques
klassiska roman På västfronten intet nytt i lättläst version. Den finns också på lättläst engelska: All Quiet on
the Western Front.
Vill du läsa en annan klassiker som skildrar samma ödesdigra epok i människans historia, så finns De 39
stegen och The Thirty-Nine Steps.
Det här är en serie med tidlösa berättelser skrivna på ett lättläst språk. Tanken med serien är att tillgängliggöra

klassiska berättelser för fler. Ambitionen är att det litterära värdet och originalhistoriens nerv och stämning ska
finnas kvar trots att omfånget blir mer begränsat. Kontexten och strukturen i berättelserna är bevarade. De
mustiga illustrationerna samverkar med texten och är ett stöd för läsaren.
20.
Coming Home (Hemkomsten, 1978) Sally (Jane Fonda) söker en identitet bortom att vara hemmafru och
anmäler sig som frivillig på … Välkommen till boksidan.
Foto: Ronny Karlsson/DN/TT American Beauty är en amerikansk dramafilm från 1999 regisserad av Sam
Mendes och skriven av Alan Ball Människor på södra Manhattan flyr efter attacken mot World Trade Center
11 september 2001 Blå ängeln - Josef von Sternberg (Astoria 17/11 -30) ; Kärlek och bensin Die Drei von der
Tankstelle - Wilhelm Thiele (Röda Kvarn 26/1 1931) ; På västfronten intet nytt - … All Quiet on the Western
Front (German: Im Westen nichts Neues, lit. Deras mål var i mångt och mycket detsamma, men den unge
kejsaren hade en stark antirysk inställning orsakad av den ryske tsaren Nikolaj II:s uppmuntringar till de
sydslaviska folken inom Österrike-Ungern att resa sig på samma vis som ungrarna. Här kan du läsa och skriva
bokrecensioner samt få boktips på bra böcker via topplistan eller söksidan där man kan söka på ämnesord med
mera. Vilhelm kom som regent snart på kollisionskurs med sin forne idol, rikskanslern Otto von Bismarck.
Målning av John Singer Sargent, 1919. Bob Dylan under sitt första Stockholmsbesök 1966. 1915 började de
stridande att använda stridsgas för att bryta dödläget och få till ett avgörande genombrott på västfronten. Bob
Dylan under sitt första Stockholmsbesök 1966. Bästa krigsfilmer. 'In the West Nothing New') is a novel by
Erich Maria Remarque, a German veteran of World War I. Coming Home (Hemkomsten, 1978) Sally (Jane
Fonda) söker en identitet bortom att vara hemmafru och anmäler sig som frivillig på … Välkommen till
boksidan. Jag skulle gärna se er ta itu med vilka plattformar som stöds. 20. Här kan du läsa och skriva
bokrecensioner samt få boktips på bra böcker via topplistan eller söksidan där man kan söka på ämnesord med
mera. Coming Home (Hemkomsten, 1978) Sally (Jane Fonda) söker en identitet bortom att vara hemmafru
och anmäler sig som frivillig på … Välkommen till boksidan. 20. Foto: Ronny Karlsson/DN/TT American
Beauty är en amerikansk dramafilm från 1999 regisserad av Sam Mendes och skriven av Alan Ball Människor
på södra Manhattan flyr efter attacken mot World Trade Center 11 september 2001 Blå ängeln - Josef von
Sternberg (Astoria 17/11 -30) ; Kärlek och bensin Die Drei von der Tankstelle - Wilhelm Thiele (Röda Kvarn
26/1 1931) ; På västfronten intet nytt - …. Bob Dylan under sitt första Stockholmsbesök 1966.

