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Hrabia Monte Christo Alexandre Dumas Hent PDF Przed dziewiętnastoletnim Edmundem Dantèsem świat
stoi otworem. Młody marynarz u progu awansu zawodowego planuje poślubić ukochaną Mercedes i zdawać

by się mogło, że nic nie może stanąć mu na przeszkodzie. Jednak wskutek fałszywych oskarżeń
niespodziewanie ląduje w więzieniu, gdzie spędza czternaście lat. Lata niewoli spędza w towarzystwie

księdza Farii, który przekazuje mu rozległą wiedzę. Po śmierci kapłana nadarza się okazja do ucieczki. Lecz
świat na wolności znacznie się zmienił... Jak odnajdzie się w nim Dantès? Czy odnajdzie ukochaną i zemści

się na swoich wrogach?

Hrabia Monte Christo to jedna z najbardziej znanych powieści awanturniczych na świecie i zarazem
najsłynniejsze dzieło Aleksandra Dumasa. Według wspomnień samego autora, w 1842 roku Dumas udał się
wraz z bratankiem Napoleona Bonaparte na Elbę i Pianosę w celu zwiedzenia miejsc związanych z jego
sławnym stryjem. Ze statku dostrzegli wyspę Monte Christo. Podobno Dumas po usłyszeniu jej nazwy

obiecał, że zawrze ją w tytule przyszłej powieści.

Alexandre Dumas ur. jako Dumas Davy de la Pailleterie (1802 - 1870) – francuski pisarz i dramaturg. Był
synem generała Thomasa Alexandra Dumasa. Pierwszy sukces przyniósł mu wydany w 1829 roku dramat
historyczny "Henryk III i jego dwór". Jednak największą sławę zdobył w latach 40. dzięki powieści "Hrabia
Monte Christo" oraz cyklowi o trzech muszkieterach: "Trzej muszkieterowie", "Dwadzieścia lat później" i
"Wicehrabia de Bragelonne". Dużą popularność zdobył również cykl o Walezjuszach: "Królowa Margot",
"Pani de Monsoreau" i "Czterdziestu pięciu" oraz cykl "Pamiętniki lekarza": "Józef Balsamo, "Naszyjnik
królowej", "Anioł Pitou", "Hrabina de Charny" i "Kawaler de Maison-Rouge". Łącznie napisał ponad 200

utworów, które przetłumaczono na blisko 100 języków.

 

Przed dziewiętnastoletnim Edmundem Dantèsem świat stoi otworem.
Młody marynarz u progu awansu zawodowego planuje poślubić
ukochaną Mercedes i zdawać by się mogło, że nic nie może stanąć

mu na przeszkodzie. Jednak wskutek fałszywych oskarżeń
niespodziewanie ląduje w więzieniu, gdzie spędza czternaście lat.
Lata niewoli spędza w towarzystwie księdza Farii, który przekazuje

mu rozległą wiedzę. Po śmierci kapłana nadarza się okazja do
ucieczki. Lecz świat na wolności znacznie się zmienił... Jak

odnajdzie się w nim Dantès? Czy odnajdzie ukochaną i zemści się na
swoich wrogach?

Hrabia Monte Christo to jedna z najbardziej znanych powieści
awanturniczych na świecie i zarazem najsłynniejsze dzieło

Aleksandra Dumasa. Według wspomnień samego autora, w 1842
roku Dumas udał się wraz z bratankiem Napoleona Bonaparte na

Elbę i Pianosę w celu zwiedzenia miejsc związanych z jego sławnym
stryjem. Ze statku dostrzegli wyspę Monte Christo. Podobno Dumas
po usłyszeniu jej nazwy obiecał, że zawrze ją w tytule przyszłej

powieści.

Alexandre Dumas ur. jako Dumas Davy de la Pailleterie (1802 -
1870) – francuski pisarz i dramaturg. Był synem generała Thomasa



Alexandra Dumasa. Pierwszy sukces przyniósł mu wydany w 1829
roku dramat historyczny "Henryk III i jego dwór". Jednak

największą sławę zdobył w latach 40. dzięki powieści "Hrabia Monte
Christo" oraz cyklowi o trzech muszkieterach: "Trzej

muszkieterowie", "Dwadzieścia lat później" i "Wicehrabia de
Bragelonne". Dużą popularność zdobył również cykl o
Walezjuszach: "Królowa Margot", "Pani de Monsoreau" i
"Czterdziestu pięciu" oraz cykl "Pamiętniki lekarza": "Józef

Balsamo, "Naszyjnik królowej", "Anioł Pitou", "Hrabina de Charny"
i "Kawaler de Maison-Rouge". Łącznie napisał ponad 200 utworów,

które przetłumaczono na blisko 100 języków.
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