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David Copperfield Charles Dickens Hent PDF Itse Charles Dickens kirjoitti kahdeksannesta romaanistaan:
"Kuten monilla ylpeillä vanhemmilla, minullakin on oma suosikkini rakkaiden lasteni joukossa. Hänen

nimensä on... David Copperfield."

Tämä vuonna 1850 ilmestynyt romaani kertoo David Copperfieldin tarinan lapsuudesta keski-ikään: kaikesta
siitä, mitä hän matkallaan kokee, sekä ystävistään ja vihamiehistään, jotka hän matkallaan tapaa. Kirjan
kertoja on David itse – herkkäluonteinen poika, josta rankan lapsuuden ja monien koettelemusten jälkeen
kasvaa kuuluisa kirjailija. Kuulostaako tutulta? Romaani vaikuttaa monilta osin kirjoittajansa naamioidulta

omaelämäkerralta, mitä se on epäilemättä ollutkin.

Charles Dickens (1812–1870) on yksi viktoriaanisen ajan suurista englantilaisista kirjailijoista, joka paitsi
taituroi teoksissaan älykkäillä juonikuvioilla ja monipuolisilla hahmogallerioilla, myös rakentaa taitavasti

yhteiskunnallista kritiikkiä ja huumoria.

Dickens itse joutui jättämään koulunsa kesken työskennelläkseen tehtaassa, kun hänen isänsä joutui
vankilaan. Myöhemmin Dickens teki yli 20-vuotisen uran toimittajana viikoittain ilmestyneessä

sanomalehdessä ja kirjoitti 15 suurta romaania, viisi pienempää teosta, yli 100 novellia sekä lukuisia
artikkeleita. Samanaikaisesti kirjailija kampanjoi aktiivisesti sosiaalisten uudistusten sekä lasten oikeuksien
puolesta. Dickensin kuuluisimpia teoksia ovat "Oliwer Twist", "David Copperfield", "Nicholas Nicklebyn

elämä ja seikkailut", "Suuria odotuksia" sekä "Saiturin joulu".
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