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Augustus John Williams boken PDF Kejsar Augustus, som styrde det romerska riket när hela världen skulle
skattskrivas, som det står i Bibeln (det vill säga vid Kristi födelse), markerade övergången från republik till

kejsarmakt i Rom. När han ärvde makten efter sin adoptivfar Julius Caesar var han bara nitton år. Efter sjutton
års maktstrider och samregerande med bland andra Marcus Antonius var han ensam härskare, och började sin
långa regeringstid som antingen fridsfurste eller despot, beroende på från vilket håll man betraktar honom.
Efter Caesar är han den mest berömda av Roms kejsare, och föremål för ständigt nya uttolkningar och

fiktioner.
Inte minst av John Williams. Hans roman "Augustus" beskriver i brevform hur Rom gick från våld och kaos

till fred och relativt lugn under Augustus regeringstid.
Det är ett porträtt som inte saknar skuggor, men som ger en bild av en människa, tecknat både med fantasi

och lågmäld förståelse.

John Williams (19221994) arbetade som universitetslärare vid universitetet i Denver i trettio år, där han bland
annat förestod kursen i skapande skrivande. Han gav under sitt liv bara ut fyra romaner och en diktsamling.

Hans berömdhet är till stor del postum, och inte minst romanen
"Stoner" har de senaste åren fått många nya läsare världen över. Natur &amp; Kultur har även givit ut

romanen "Butchers Crossing". "Augustus" belönades 1973 med USA:s främsta litterära pris, National Book
Award, den enda av John Williams romaner som blev prisbelönt.

 

Kejsar Augustus, som styrde det romerska riket när hela världen
skulle skattskrivas, som det står i Bibeln (det vill säga vid Kristi

födelse), markerade övergången från republik till kejsarmakt i Rom.
När han ärvde makten efter sin adoptivfar Julius Caesar var han bara
nitton år. Efter sjutton års maktstrider och samregerande med bland
andra Marcus Antonius var han ensam härskare, och började sin

långa regeringstid som antingen fridsfurste eller despot, beroende på



från vilket håll man betraktar honom. Efter Caesar är han den mest
berömda av Roms kejsare, och föremål för ständigt nya uttolkningar

och fiktioner.
Inte minst av John Williams. Hans roman "Augustus" beskriver i

brevform hur Rom gick från våld och kaos till fred och relativt lugn
under Augustus regeringstid.

Det är ett porträtt som inte saknar skuggor, men som ger en bild av
en människa, tecknat både med fantasi och lågmäld förståelse.

John Williams (19221994) arbetade som universitetslärare vid
universitetet i Denver i trettio år, där han bland annat förestod kursen
i skapande skrivande. Han gav under sitt liv bara ut fyra romaner och
en diktsamling. Hans berömdhet är till stor del postum, och inte

minst romanen
"Stoner" har de senaste åren fått många nya läsare världen över.

Natur &amp; Kultur har även givit ut romanen "Butchers Crossing".
"Augustus" belönades 1973 med USA:s främsta litterära pris,

National Book Award, den enda av John Williams romaner som blev
prisbelönt.
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