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Trzej muszkieterowie Alexandre Dumas Hent PDF Najsłynniejsza powieść płaszcza i szpady w historii
literatury! Przygody dzielnego d‘Artagnana i jego trzech kompanów: Atosa, Portosa i Aramisa od pokoleń z
zapartym tchem śledzi cały świat. Muszkieterowie gwardii francuskiej za czasów panowania króla Ludwika
XIII i kardynała Richelieu tworzą elitarną drużynę, w której króluje hasło "jeden za wszystkich, wszyscy za

jednego"! Nie brakuje intryg, walk na szpady, afer miłosnych i humorystycznych epizodów.

Dumas osadził swoich fikcyjnych bohaterów w wiernie oddanych realiach historycznych, a jego powieść
tłumaczona była na wiele języków. Muszkieterowie wielokrotnie gościli na kinowych ekranach. W

najnowszej adaptacji z 2011 roku (reż. A. Davies, A. Litvak) zagrała plejada hollywoodzkich gwiazd, m.in.:
Mila Jovovich, Logan Lerman, Orlando Bloom czy Christoph Waltz.

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.

 

Najsłynniejsza powieść płaszcza i szpady w historii literatury!
Przygody dzielnego d‘Artagnana i jego trzech kompanów: Atosa,
Portosa i Aramisa od pokoleń z zapartym tchem śledzi cały świat.
Muszkieterowie gwardii francuskiej za czasów panowania króla
Ludwika XIII i kardynała Richelieu tworzą elitarną drużynę, w

której króluje hasło "jeden za wszystkich, wszyscy za jednego"! Nie
brakuje intryg, walk na szpady, afer miłosnych i humorystycznych

epizodów.

Dumas osadził swoich fikcyjnych bohaterów w wiernie oddanych
realiach historycznych, a jego powieść tłumaczona była na wiele
języków. Muszkieterowie wielokrotnie gościli na kinowych

ekranach. W najnowszej adaptacji z 2011 roku (reż. A. Davies, A.
Litvak) zagrała plejada hollywoodzkich gwiazd, m.in.: Mila

Jovovich, Logan Lerman, Orlando Bloom czy Christoph Waltz.

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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