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Don Quijote Miguel De Cervantes-Saavedra Hent PDF Forlaget skriver: Herremanden Alonso Quixano, der
har forlæst sig på ridderromaner, får den fikse idé at tage ud på de spanske landeveje som den vandrende
ridder Don Quijote for at tage kampen op med kæmper, troldmænd og anden ondskab, han måtte støde på.

Han hyrer derfor den noget enfoldige bonde Sancho Panza til sin væbner og drager af sted, han på en gammel
krikke, der til lejligheden har fået det velklingende navn Rosinante, og Sancho på sit elskede æsel Rucio.

Værket består af bind 1 og 2 og er bearbejdet og tilrettet moderne retskrivning.

Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) var en spansk forfatter. Han skrev både romaner, skuespil og
digte, men er især kendt for ridderromanen Don Quixote (1. bind El ingenioso hidalgo don Quixote de la

Mancha, 1605, 2. bind Segunda parte del ingenioso cavallero don Quixote de la Mancha, 1615.)
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landeveje som den vandrende ridder Don Quijote for at tage kampen
op med kæmper, troldmænd og anden ondskab, han måtte støde på.
Han hyrer derfor den noget enfoldige bonde Sancho Panza til sin

væbner og drager af sted, han på en gammel krikke, der til
lejligheden har fået det velklingende navn Rosinante, og Sancho på

sit elskede æsel Rucio.

Værket består af bind 1 og 2 og er bearbejdet og tilrettet moderne
retskrivning.

Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616) var en spansk forfatter.
Han skrev både romaner, skuespil og digte, men er især kendt for
ridderromanen Don Quixote (1. bind El ingenioso hidalgo don

Quixote de la Mancha, 1605, 2. bind Segunda parte del ingenioso
cavallero don Quixote de la Mancha, 1615.)
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