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Vårflöden Ivan Turgenev Hent PDF Dimitrij Sanin, nu i medelåldern, kastas tillbaka i minnet till en resa i sin
ungdom. Av en slump träffar han på den vackra Gemma Rosselli under ett kort stopp i Frankfurt. Intagen av
Gemma och hennes familj blir han kvar i Tyskland, inställd på en lugn och lycklig tillvaro. Så en dag slår
passionen till. På ett besök i hemlandet Ryssland blir Dimitri som förhäxad av en väns hustru, den mystiska
och förmögna Madame Polozov. Dimitrij kan inte göra sig fri från förälskelsen, och det liv han planerat slås i

spillror.

Vårflöden är en delvis självbiografisk roman om oskuld och erfarenhet, som anses vara ett av Turgenjevs
främsta verk.

I originalöversättning av Alfred Jensen

Ivan Turgenjev (1818-1883) ansågs vara en av de främsta ryska realisterna. Hans mest kända verk är Fäder
och söner (1862). Hans novellsamling En jägares dagbok fick stort genomslag och bidrog till att

livegenskapen i Ryssland avskaffades.
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