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För dig som älskar vackra böcker! I ett unikt samarbete med några av Sveriges intressantaste illustratörer ger
Telegram ut valda världsklassiker. Varje bokomslag är ett unikt konstverk som tillsammans bildar en exposé
över hur spännande det blir när dagens konstnärliga uttryck möter tidlösheten hos litteraturens mest omtyckta
klassiker. Varje omslag kan även köpas som affisch. Du får dessutom e-boken på köpet via en unik kod inuti
boken. OM BOKEN När Doktor Glas kom ut 1905 orsakade den moralpanik i Sverige, romanen ansågs som
"anfrätt", "maskstungen" och "farlig". Albert Engström formulerade stämningarna i en skämtsam parodi i
tidningen Strix: "Nu kommer alla Stockholmsläkare att bli överlupna av damer som vill bli av med sina män
på ett lättvindigt sätt." Hjalmar Söderberg hade trampat in på minerad mark, äktenskapet sågs fortfarande som
samhällets fundament, och att dessutom förespråka barmhärtighetsmord på en präst som framställdes som ett
vämjeligt svin, var helt enkelt mer än vad många klarade. I dagboksform får vi följa hur Doktor Glas förälskar
sig i den unga vackra Helga, som söker hans hjälp för att slippa ligga med sin man, den förhatlige prästen
Gregorius. "Mig gick livet förbi" lyder Doktor Glas berömda dom över sig själv i slutet av en roman som
rymmer flera stora moraliska dilemman. Ska han ljuga för mannen och hävda att hon är för sjuk för att ha sex?
Den gode Doktorn blir alltmer involverad i Helgas liv och allt ställs på sin spets när Doktor Glas måste ta

ställning: Har man rätt att döda en människa för att rädda en annan? OM FÖRFATTAREN Hjalmar Söderberg
(1869-1941) är en av 1900-talets stora svenska författare. Inte minst hans berättelser om kärlek har gjort
oförglömliga intryck på många generationer av läsare. I början uppfattades Hjalmar Söderberg som en
blaserad flanör, en trött kafésittare som betraktade världen utanför utan egentligt intresse.
Efter hand blev det dock tydligt att han var en engagerad granskare av sin samtid med ett patos för rättvisa,
anständighet och förnuft som driver honom oavsett om han skildrar mänskliga relationer, analyserar politiska
förhållanden eller diskuterar religiösa föreställningar. Hans stil präglas av kvickhet och intellektuell skärpa
liksom av eftertanke och elegant ironi. Hans fina känsla för stämningar av både allvar och humor och alltid av
hans omutliga ärlighet. Hjalmar Söderberg är även en lysande Stockholmsskildrare.
Omslagsillustratör: Adam Dahlstedt Omslaget finns att köpa som poster i begränsad upplaga, signerad av
illustratör.
42x59 cm, med högsta fotokvalitet på högblankt affischpapper. Pris 495 kronor inklusive porto:
http://tgr.am/glas Litteratur på väggen: http://www.youtube.com/watch?v=GN2puUbxSHo&feature=youtu.be
Scheiben-Doktor Inhaber: Carlofon GmbH Grüninger Weg 32-34 35415 Pohlheim-Garbenteich Mail
info@scheibendoktor. Mitt namn är Tyko Gabriel Glas, medicine licentiat, född i slutet av 1800-talet.
Hjalmar Emil Fredrik Söderberg, född 2 juli 1869 i Stockholm, död 14 oktober 1941 i Köpenhamn, var en
svensk författare, skribent och översättare. … En doktor lever ett stillsamt och ensamt liv. … En doktor lever
ett stillsamt och ensamt liv. de Tel. Zašto je dr Dolittle putovao u Afriku. Spezialist für Glas und
pharmazeutische Verpackung » Qualität zum fairen Preis Apothekenzugelassene Produkte Schneller Versand
Jahrelange Erfahrung, viele Marken, faire Preise, schnelle Reparaturzeiten und eine Toplage. Hjalmar Emil
Fredrik Söderberg, född 2 juli 1869 i Stockholm, död 14 oktober 1941 i Köpenhamn, var en svensk författare,
skribent och översättare. DanGlas Autoglasservice er en dansk landsdækkende kæde med 130 professionelle
værksteder. Da li se doktor vratio u svoj grad bogat ili siromašan. Wir ersetzen Ihre Fenster- und Türgläser
effizient und fachmännisch – unabhängig vom Glastyp, Hersteller oder von der. Dr. DanGlas
Autoglasservice er en dansk landsdækkende kæde med 130 professionelle værksteder. Doktor Glas är en
dagboksroman av Hjalmar Söderberg som utkom 1905. 2014 · Novi Zakon o mirovinskom osiguranju od 1.
Smartphone Reparatur - Smartphone, Display Glas Reparatur by handydoktor. _____ 7. Doktor Glas är en
dagboksroman av Hjalmar Söderberg som utkom 1905. DanGlas tilbyder udskiftning af bilruder og reparation
af stenslag. +49 (0) 64 04 - 205 16 - 50 Tko je donio glas iz Afrike.

