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För dig som älskar vackra böcker! I ett unikt samarbete med konstnären Sebastian Evans ger Telegram ut
samtliga 40 verk av William Shakespeares skådespel och sonetter. Pjäserna släpps var för sig men även i två
samlingsvolymer. Först ut är tragedierna. Alla 40 bokomslag är ett fotografiskt verk och tillsammans bildar
böckerna en karg och vacker fond till Shakespeare fantastiska dramer.
Du får dessutom e-boken på köpet via en unik kod inuti boken.
OM PJÄSEN
Kung Lear är Shakespeares dystraste och mest djupsinniga tragedi och en brännande dramatisering av
mänsklig galenskap. Den utforskar familjens beskaffenhet och blandar passion med poesi och mörk humor.
Efter att ha delat upp sitt rike mellan två av sina tre döttrar baserat på hur insmickrande de är mot honom,
sjunker Kung Lear in i galenskap. Något som leder till tragiska konsekvenser för alla.
Pjäsen anses vara en av Shakespeares största bedrifter, mycket tack vare dess bländande skildring av mänsklig
lidelse och vänskap. George Bernard Shaw, den världsberömde dramatikern, skrev: ”Ingen man kommer
någonsin skriva en bättre tragedi än Lear”.

OM ÖVERSÄTTAREN
I översättning av Carl August Hagberg, den store Shakespeare-kännaren och före detta ledamot för Svenska
Akademien, ger Telegram ut samtliga tragedier, komedier, sonetter och historiska skådespel av William
Shakespeare. Hagbergs översättning från 1800-talets andra hälft tillhör den svenska litteraturhistoriens högst
skattade. Vi har därför inte velat göra större redigeringar i texten, förutom att rensa bort viss ålderdomlig
stavning för att öka läsbarheten.
ConocoPhillips, Total og Statoil har gått sammen for å studere mulighetene for å bygge ut funnene Tor 2,
Tommeliten Alpha, King Lear og Julius i et felles prosjekt. Diktregisteret ved Deichmanske bibliotek Er du på
jakt etter et dikt du bare husker noen ord fra? Kanskje har du hørt om en flink dikter? King Alice Arthur feels
like Kay's slave.
He's constantly pushed around. But one day, under a tournament something exciting happens. Kay send him
to get him the sword.
Søk etter sitater og ordtak i en av Norges største sitat og ordtaksdatabase A glimpse of future (The Matrix and
Star Wars) En analyse av The Matrix og Star Wars som framtidsspekulerende filmer, samt dveling rundt
virkemidler i futuristisk film.
Velkommen til NaxosDirect online-butikk. Vi leverer klassisk, opera, jazz, pop, rock, blues, world - musikk
og musikk-DVD-er fra Naxos-etiketten og andre fine.

