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BESKRIVNING
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 BOKENKallocain (1940) är en framtidsskildring med drag av Aldous
Huxleys Sköna nya värld, där individens rätt till frihet och självständighet ställs mot kollektivets och
Statens organisations- och kontrollbehov. Den dystopiska framtidsvisionen med ett totalitärt
övervakningssamhälle - Världsstaten - föregår George Orwells, tematiskt likadana roman, 1984, med
nästan ett decennium. Inspirationen till Kallocain fick Boye av den dåvarande samhällsutvecklingen i
Tyskland, där hon fick uppleva nazismens uppgång på nära håll då hon tillfälligt bodde i Berlin mellan
1932 och 1933, men även av utvecklingen i Sovjetunionen. Kemisten Leo Kall har uppfunnit en
sanningsdrog med vilken man kan övervaka och styra människors tankar och känslor, för "Ur tankar och
känslor föds ord och handlingar. Hur skulle tankar och känslor då kunna vara den enskildes ensak? Tillhör
inte hela medsoldaten Staten? Vem skulle då hans tankar och känslor tillhöra, om inte Staten, de också?"
Det visar sig att de flesta invånare hyser tankar om uppror och drömmer om Ökenstaden - en hemvist för
frihet, kärlek och förtroende. Och Leo Kall börjar tvivla på Världsstaten och ifrågasätta sin roll som lojal
medsoldat.Kallocain är den av Karin Boyes romaner som blivit en klassiker. I ständigt nya upplagor varnar
den för en tillvaro präglad av våld, destruktivitet och människoförakt. Dess motbild är den vilja till något
nytt, trots allt, som uttrycks av den fängslade Leo Kall och som får bilda slutorden i hans mörka historia:
"Jag kan inte, jag kan inte utrota den illusionen ur min själ, att jag ännu, trots allt, är med om att skapa en
ny värld."OM FÖRFATTARENKarin Boye (1900-1941) är en av våra mest älskade och mytomspunna
författare, förutom romaner skrev hon essäer och kanske framför allt poesi. Kallocain blev hennes sista
bok och en succé. I april 1941, bara ett halvår efter att romanen kommit ut, tog Karin Boye sitt eget liv.
Den kvinna hon älskat ända sedan ungdomsåren, Anita Nathorst, var obotligt sjuk i hudcancer. Karin Boye
vårdade henne under det sista svåra året. Det var då hennes livstro slutgiltigt sviktade. I ett brev till en vän
skrev hon: "Livet är ont - inte accidentiellt ont, utan ont i sin rot, ohjälpligt."Omslagsillustratör: Adam
DahlstedtOmslaget 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/kallocainLitteratur
på
väggen:
http://www.youtube.com/watch?
v=GN2puUbxSHo&feature=youtu.be

2
VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Kallocain | Sammanfattning | Studienet.se
Karin Boyes roman "Kallocain" finns åter i tryck. Lindelöws har i år gett ut den. Karin Boye (1900-1941)
hade många strängar på sin lyra.

bokmania: Kallocain
Med sin uppfinning kallocain har kemisten Leo Kall försett Världsstaten med ett medel för total kontroll.
Men när hans sanningsdrog öppnar vägen in till me

Boktipset - Kallocain
K arin Boyes liv fick sitt slut för exakt 70 år sedan. Hon tog sitt liv på ett berg utanför Alingsås, iklädd
resdräkt. Året innan, 1940, kom boken Kallocain.
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