
Tags: Doktor Glas las online bok; Doktor Glas epub books download; Doktor Glas MOBI download; Doktor Glas ladda ner pdf e-bok; Doktor
Glas e-bok apple; Doktor Glas bok pdf svenska

Doktor Glas PDF E-BOK

Hjalmar Söderberg

Författare: Hjalmar Söderberg 
ISBN-10: 9789186023263

Språk: Svenska
Filstorlek: 4230 KB



1

BESKRIVNING

Doktor Tyko Gabriel Glas förälskar sig i den unga vackra Helga, som är fast i ett hopplöst, kärlekslöst
äktenskap med den motbjudande pastor Gregorius. Helga vänder sig till doktor Glas för att få hjälp och
alltmer aktivt förbereder han lösningen. Eftersom skilsmässa är omöjlig och situationen blir allt mera
outhärdlig, tar doktor Glas mer drastiska beslut än så. Har man rätt att döda en människa för att rädda en
annan? Bokens centrala problem - har man rätt att döda en människa för att rädda en annan - har genom
decennierna väckt häftig debatt. Den har också blivit älskad för de vemodiga porträtten och miljöerna från
det oscarianska Stockholm - tecknade med hela Söderbergs oöverträffade känslighet och kvickhet.Doktor
Glas är en dagboksroman av Hjalmar Söderberg som utkom 1905. Romanen, som uppfattades som
mycket provocerande av samtida läsare, har idag blivit en klassiker. Huvudpersonens lika skarpsinniga
som svårmodiga reflektioner över livets meningslöshet och det moraliska dilemma han genomkämpar
känns fortfarande aktuella.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Hjalmar Söderberg - Wikipedia

Directed by Rune Carlsten. With Georg Rydeberg, Irma Christenson, Rune Carlsten, Hilda Borgström.
Doctor Glas falls in love with the wife of one his patients.

Doktor Glas - albertbonniersforlag.se

Doktor Glas 1. Hjalmar Söderberg tycker om att sofva på sina lagrar. Han skiljer sig härutinnan från de
allra flesta af våra författare. Ty de af dem, som icke ...

Doktor Glas Linnégatan 56, Göteborg - hitta.se

Varmrätter Tykos klassiska råbiff - hel 165:-Serveras med äggula, pepparrot, rödbetor, kapris, rödlök,
västerbottenost & knäckebröd. Örtbakad torskrygg - 210:-
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