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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 FÖRFATTAREN
Det är främst som kvinnokämpe Fredrika Bremer (1801 – 1865) har gått till eftervärlden och hon är en pionjär
för den svenska kvinnorörelsen, men det var i huvudsak som författare hon var verksam. Fredrika Bremer
räknas till pionjärerna även inom den moderna svenska romankonsten, och anses vara den som introducerade
den realistiska romanen i Sverige.

Hon blev tidigt känd och uppskattad av sin samtid. Hennes böcker översattes till engelska, tyska, franska och
hon var oerhört populär i Amerika där hon jämställdes med Charles Dickens.
Fredrika Bremers författarskap behandlar den borgerliga kvinnans ofrihet och instängdhet i hemmet, både på
ett yttre och inre plan. De handlar om kvinnans ställning i samhället, och Fredrika Bremer hävdar hennes rätt
till utbildning och utveckling. Men romanerna skildrar även det inre livets rätt gentemot det yttre, om den
kvinnliga passionen och dess kraft att störta sakernas tillstånd.
OM BOKEN
Fredrika Bremers fjärde roman, Grannarna (1837) blev hennes största framgång. Den är till stor skriven som
en brevroman och handlar om den unga Fransiska som gifter sig och flyttar till Småland. Lantlivets lugn bryts
när den mystiske främlingen Bruno flyttar in på det mörka Ramm. Den romantiska kärlekshistorien mellan
Bruno och Serena utspelar sig mot fonden av ett slags matriarkat, ett kvinnligt nätverk som är romanens
egentliga bas.
Grannarna är ett av den svenska litteraturhistoriens mest centrala verk och det går trådar framåt inte bara till
Selma Lagerlöf och Agnes von Krusenstjerna.
Omslagsillustratör: Christopher Stenseth
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/grannarna
Litteratur på väggen: http://www.youtube.com/watch?v=GN2puUbxSHo&feature=youtu.be
Sandnesposten. Avis for og om Sandnes. Rogaland. sandnesposten.no; GB nett. Nettutgaven til lokalavisa
Gjesdalbuen for Gjesdal og Figgjo. Rogaland. gbnett.no Startsiden keyweb.no gir deg et oversiktlig
utgangspunkt på internett.
I tillegg til søk og nyttige lenker, har startsiden en katalog med oversikt over norske. AlleSider.no er en
startside med nyttige pekere for deg som ønsker et enkelt utgangspunkt for surfing på internett. TIDSSKRIFT
FOR KULDETEKNIKK, AIR-CONDITIONING OG VARMEPUMPER Scandinavian Refrigeration,
Air-conditioning and Heat Pump Journal Styret i Etne Jeger- og fiskerforening støttar opp om initiativet om
bossrydding og oppfordrar medlemmer og andre til å vera med på dugnad/rydding av boss i. Alt innen verktøy
og utstyr for trefresing fra leverandører som Triton, Leigh, GMC og Beall - for hobby, håndtverkere og
industri,tritontools aurus, Hva slags nettsted er dette? Eros Chat er et nettsted for kvinner, menn og par. Her
diskuterer alt mellom himmel og jord. Vi har mange rom som gjenspeiler geografiske. Henter data, vent.
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