
Abraham Lincoln : Nybyggarpojken som blev
president

Hent bøger PDF

Sven Wikberg

Abraham Lincoln : Nybyggarpojken som blev president Sven Wikberg Hent PDF Abraham Lincoln (1809 -
1865) var en av de mest inflytelserika amerikanska politikerna genom tiderna. Men det var långt ifrån

självklart att han skulle komma så långt som han slutligen gjorde. Tillhörande en släkt med nybyggare var
han tidigt ständigt på resande fot. Hans liv kantades av katastrofer: hans mor dog när han bara var ett barn
och hans far gifte om sig med en ung kvinna. Abraham ansågs vara lat och oduglig av sina grannar, som

trodde att hans naturligt introverta natur var ett tecken på arbetsoduglighet. Men när den unge mannen börjar
blomma ut i tidig tjugoårs ålder visar sig ett strålande intellekt och en ovanlig begåvning för politik. Och han
inleder en kamp mot slaveriet och förtrycket. En kamp som leder till hans död när han befinner sig på den

högsta möjliga politiska posten i USA ...

Sven Wikberg (1890-1959) var en svensk författare och översättare som skrev flera historiska biografier och
ungdomsböcker under sin levnadstid. Wikberg var även en skicklig översättare.

 

Abraham Lincoln (1809 - 1865) var en av de mest inflytelserika
amerikanska politikerna genom tiderna. Men det var långt ifrån
självklart att han skulle komma så långt som han slutligen gjorde.
Tillhörande en släkt med nybyggare var han tidigt ständigt på

resande fot. Hans liv kantades av katastrofer: hans mor dog när han
bara var ett barn och hans far gifte om sig med en ung kvinna.

Abraham ansågs vara lat och oduglig av sina grannar, som trodde att
hans naturligt introverta natur var ett tecken på arbetsoduglighet.
Men när den unge mannen börjar blomma ut i tidig tjugoårs ålder
visar sig ett strålande intellekt och en ovanlig begåvning för politik.
Och han inleder en kamp mot slaveriet och förtrycket. En kamp som

leder till hans död när han befinner sig på den högsta möjliga
politiska posten i USA ...

Sven Wikberg (1890-1959) var en svensk författare och översättare
som skrev flera historiska biografier och ungdomsböcker under sin

levnadstid. Wikberg var även en skicklig översättare.
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