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En anarkists minnen Petr Alekseevič Kropotkin Hent PDF Peter Kropotkin var revolutionären som föddes
som furste i en av det ryska tsarväldets mest upphöjda familjer. Han levde ett strapatsrikt liv, och var verksam
både som framstående vetenskapsman, politisk filosof och som aktivist med kopplingar till terrorgrupper. I

hans självbiografi är huvudnumret hans hisnande flykt från det militärsjukhus där han satt inspärrad.

En anarkists minnen är både en rafflande levnadsbeskrivning och en skildring av det ryska samhället under
1800-talet.

I originalöversättning av Hellen Lindgren

Peter Kropotkin (1842-1921) var en rysk aktivist och filosof. Han föddes in i den ryska aristokratin, men efter
en expedition till Sibirien sadlade han om till vetenskapsman och politisk tänkare. Han hämtade idéer från

franska revolutionen och blev med tiden en av världens mest kända företrädare för anarkismen.

"An inspiring book about an inspiring life."

- Användaren Chris Chapman på goodreads.com
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