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Opowieść wigilijna Charles Dickens Hent PDF Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. W całym Londynie
czuć już świąteczną atmosferę. Jest tylko jeden człowiek, dla którego Wigilia to kolejny zwykły dzień pracy.
Ebenezer Scrooge - zrzędliwy skąpiec, dla którego w życiu liczą się tylko zyski. Na co dzień stroni od ludzi,
do których czuje jedynie niechęć. Niespodziewanie, za sprawą ducha zmarłego przyjaciela dostaje od życia
szansę na zmianę i zupełnie nowy początek... Trzy duchy zabierają go w niesamowitą podróż w czasie, a to
wszystko dzieje się właśnie w wigilijną noc! Czy magia świąt na nowo rozgrzeje serce zgorzkniałego starca i

przywróci go do życia? Jeszcze nie wszystko stracone...

Daj porwać się najbardziej znanej historii bożonarodzeniowej na świecie, która mimo lat nie traci na
aktualności! Kto wie, może potrzebujesz jej bardziej niż Scrooge!

Charles Dickens (1812-1870) - angielski powieściopisarz epoki wiktoriańskiej. Był synem urzędnika, który
trafił do więzienia za długi, przez co Charles już jako dziecko musiał podjąć pracę zarobkową. Pracował w
fabryce pasty do butów, a następnie wrócił do szkoły, którą jednak ostatecznie porzucił w wieku 14 lat.

Pracował jako urzędnik sądowy, gdzie poznał angielskie prawo i metody pracy prawników. Był samoukiem, a
po opanowaniu stenografii został dziennikarzem w londyńskich dziennikach liberalno-reformatorskich.
Debiutował szkicami na łamach prasy, pod pseudonimem Boz. Jego pierwsza powieść - "Klub Pickiwcka"
zawierała wiele elementów krytyki brytyjskiej administracji, sądownictwa i parlamentu. Po jej sukcesie

Dickiens w całości poświęcił się pisaniu. Zmarł we własnym domu po dwóch udarach.

Twórczość Charlesa Dickensa stanowi panoramę stosunków społecznych współczesnej mu epoki, ukazując
deprawujący wpływ nędzy i niesprawiedliwości. Postacie w jego utworach często są groteskowo

wyjaskrawione. Najbardziej znane dzieła Charlesa Dickensa to: "Oliver Twist", "David Coperfield", "Mała
Dorrit" i najpopularniejsza historia świąteczna wszech czasów - "Opowieść Wigilijna".
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