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BESKRIVNING
"Hjärta och smärta" publicerades ursprungligen i CityNytt, november 1994. I ny, modern förpackning var
CityNytt en vass uppstickare bland stockholmska gratistidningar mellan åren 1994 och 1996. CityNytt
bevakade hela storstadsutbudet - kultur, krogar, nattliv, nöjen, politik, människor, livsstilar och fenomen.
Chefredaktör var Bobo Karlsson, redaktörer Ingrid Larsson, Anna Michelson och Jonas Malmborg.
Formgivning: Lotta Jörgensen, Pompe Hedengren, Therese Sennerholt och Henrik Sundgren."Ted säger att
det började med Beatles och Bergman. Lennon var en sökare han kunde identifiera sig med och när Ted
som 15-åring såg Det sjunde inseglet var det som ett uppvaknande. Efter det började jag läsa en massa. Jag
var intresserad av sökandet. Ibland gick det före allt annat. Det ledde fram till Baghwan. En
filosofiprofessor som hade den totala överblicken och som hade fångat allt jag sökt under ett
paraply."Håkan Lahger är en av Sveriges ledande musikoch nöjesjournalister. Började på Dagens Nyheter i
slutet på 70 -talet och startade musik tidningen Schlager på 80 -talet. Har arbetat för flertalet ledande
magasin och tidskrifter genom åren samt skrivit ett drygt halvdussin böcker, bland annat Proggen musikrörelsens uppgång och fall och om det legendariska skivbolaget Metronome - De legendariska åren.
Vidare böckerna Ulf Lundell - Den vassa eggen och Bob Dylan - En kärlekshistoria, hösten 2013 kom
Helikopterpiloten - berättelsen om ett rån.Telegram Journalistik ger ut god journalistik som publicerats
genom tiderna - i bokform. Krönikor, essäer, reportage, artiklar, spännande features, djuplodande
intervjuer, grävande reportage - journalister från den så omsusade magasinsboomen under 80-, 90- och
00-talet öppnar sina digra arkiv, och det har skrivits fantastiska texter även innan dess som nu kan
tillgängliggöras igen. Det skrivs dessutom nya texter, som nu kan läsas direkt - i en e-bok eller en tryckt
bok, läsaren väljer.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Nezzie.se -> Väggtexter -> Hjärta och Smärta
Thomas Pettersson, från Immeln, jobbar på kardiologen i Kristianstad. Han har stor kunskap och
erfarenhet av hjärtsjukdomar efter snart 40 år som hjärtläkare.

Smärta och inflammation - klokalistan2.janusinfo.se
Hjärta och kärl Indikationer: ... Smärta och inflammation . Urologi . Vaccinationer . Vätsketerapi och
nutrition . Äldre och läkemedel . Ögon .

Ont i bröstet - sjukdomar, undersökningar, hitta vård, e-tjänster
Det vanligaste symptomet vid hjärtinfarkt är plötsliga bröstsmärtor. Smärtan strålar ofta ut till en arm eller
båda armarna. Ring genast 112 och begär ...
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