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Beskrivning
Författare: Kerstin Ekman.
Spänning och litterär historia av Ekman

Som en detektivroman tycker kollegan Ida Tjerning att doktor Pontus Revinges liv är. Andlöst
spännande säger hans egen hustru. Sedan skrattar de som skator. Han måste hålla dem stången
och pappren där alla hans hemligheter står är han tvungen att bränna. Han hade från början en
föraktad tjänst bland stadens prostituerade men när han mötte författaren Hjalmar Söderberg
blev allt annorlunda. Han lärde sig att liv är handling. Men en handling finns det som inte går
att upphäva.Kerstin Ekman skriver vidare på de fortfarande giltiga frågorna i Söderbergs
roman Doktor Glas, och får samtidigt det förra sekelskiftets Stockholm, dess människor,
stämningar, att än en gång stiga fram ur skuggorna.
Omslagsformgivare:Eva Wilsson

Annan Information

5 okt 2009 . Så har jag då, långt efter alla andra, läst Kerstin Ekmans "Mordets praktik". Jag
väntade tills det kom en regnig och blåsig helg, för att få en sammanhållen läsning. Mina
förväntningar var höga och de infriades nästan helt. Jag lade undan boken efter läsningen.
Men kände genast att jag borde läsa om den,.
Mordets praktik has 192 ratings and 16 reviews. I Hjalmar Söderbergs Doktor Glas läste jag
om den livgiriga skuggan på väggen som tar mannens liv och bö.
Som en detektivroman tycker kollegan Ida Tjerning att doktor Pontus Revinges liv är. Andlöst
spännande säger hans egen hustru. Sedan skrattar de som skator. Han måste hålla dem stången
och pappren där alla hans hemligheter står är han tvungen att bränna. Han hade från början en
föraktad tjänst bland stadens.
4 sep 2009 . Om författaren. Kerstin Ekman, född 1933 i Risinge församling. Filosofie
hedersdoktor vid Umeå universitet, skoglig hedersdoktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet
och ledamot av Svenska akademien. Sedan bråket kring Rushdie-affären 1989 deltar hon dock
inte i akademiens arbete. Debuten kom 1959.
14 dec 2009 . Som en detektivroman tycker kollegan Ida Tjerning att doktor Pontus Revinges
liv är. Andlöst spännande säger hans egen hustru. Sedan skrattar de som skator. Han måste
hålla dem stången och pappren där alla hans hemligheter står är han tvungen att bränna. Han
hade från början en föraktad tjänst.
Transtextuella relationer mellan Söderbergs Doktor Glas, Ohlssons Gregorius, Ekmans
Mordets praktik och Siganders Dosan Jana Aleksic http://www.duo.uio.no/ Sammandrag
Denna masteravhandling fokuserar på att undersöka olika transtextuella relationer mellan tre
samtida svenska romaner – Gregorius (2004),.
Skriv ut Skicka Skriv ut Markera alla Avmarkera alla Spara sökning Länka till träfflistan RSS
· Markera Arena record checkbox. 457632. Omslagsbild · Mordets praktik. Av: Ekman,
Kerstin. Utgivningsår: 2009. Medietyp: E-bok. ISBN: 978-91-43-50094-3. Smakprov Lägg i
minneslista. Fler utgåvor/delar: Storstilsbok Storstilsbok.
29 nov 2017 . Ljudbok på CD - Mordets praktik Kerstin Ekman - ROMAN Bok enbart
avspelad, köpt på Tradera begagnad . Enbart kopierad.
nu, då ljuslågan flämtar i draget och min skugga på den gröna tapeten fladdrar och skälver
liksom lågan och vill få liv - nu tänker jag på Andersen och hans saga om skuggan, och det
tycks mig att jag själv är skuggan som ville bli människa. "I Hjalmar Söderbergs Doktor Glas
läste jag om den livgiriga skuggan på väggen.
16 jul 2015 . Jag älskar Vargskinnet-trilogin och Kerstin Ekmans språk och förmåga att berätta.
Jag har läst och fängslats av Rövarna i Skuleskogen och jag har läst och fascinerats av Hjalmar
Söderbergs Doktor Glas. Mordets praktik borde ha gjort succé hos mig. Ekman spinner vidare
på idéen om Doktor Glas. Hennes.
21 mar 2011 . Bokrecension: Mordets praktik. Mordets praktik är skriven av Kerstin Ekman.
Mordets praktik är en bok som inte hade kunnat bli till utan en annan bok — Hjalmar
Söderbergs Doktor Glas. Den förra når inte upp till den senares nivå (hur skulle väl någon
efterföljare kunna överflygla originalet?), men är.
26 feb 2014 . Boksamtal 2 våren 2013. Tisdag 26 febr 2013 samtalade Barbro P, Ulrika E,
Gertrud L, Annette S-G, Marianna L, Maria A, Anita V och jag Eveline S, om Kerstin L:s
bokval: Mordets praktik Mordets praktik av Kerstin Ekman. Sammantaget tyckte vi mycket bra
om denna annorlunda berättelse. En genre.
Mordets praktik. Omslagsbild. Av: Ekman, Kerstin, 1933-. Språk: Svenska. Medietyp: Bok.
Upplaga: Originalupplaga 2009. Kategori: Skönlitteratur. Förlag: Bonnier. ISBN: 91-0-0123862 978-91-0-012386-4 978-91-43-50523-8 91-43-50523-6 978-91-7429-134-6 91-7429-134-3.
Innehållsbeskrivning. En berättelse från det.

16 jan 2013 . I boken "Mordets Praktik" beskriver Kerstin Ekman livet för en gynekolog i
Stockholms innerstad vid början av 1900-talet. Parallellerna till ”Doktor Glas” blir snabbt
uppenbara: De olika huvudpersonerna är båda hopplösa läkare som kämpar med att finna
mening med sitt liv. De genomför båda ett mord, och.
9 jan 2010 . Dessa kan vara de mest utsvävande boktankar som hittills nedtecknats inom den
bibliofilleska salongens väggar. Utläst är Kerstin Ekmans Mordets praktik och att det rör sig
om en utomordentligt välskriven roman som utropar Kerstin Ekman till en av våra främsta
författare råder det inga som helst tvivel om.
16 feb 2010 . Intertextualitet är ett ord så knastertorrt och akademiskt att det slår över och
plötsligt blir riktigt roligt. Ordet innebär ungefär att alla texter som skrivs förhåller sig till
andra andra texter genom att uppgå i den stora tradition som är världens hela samlade texter.
(Oj, nu blev det genast lite fikonspråk igen!)
21 feb 2010 . Huvudpersonen i Mordets praktik är en obehaglig typ vid namn Pontus Revinge.
Visserligen läkare han också, men ingen framgånsrik sådan. Sorglig uppväxt. Fadern satt i
fängelse för förskingring och dog tidigt, så modern fick financiera sonens läkarstudier på ett
sätt som Revinge förstod först som vuxen.
Antikvarat: Annons - Mordets praktik -Inbunden från 2009 i gott skick.
4 sep 2009 . ”Om Tyko Glas är skuggan, vem är då mannen? Detta är i många avseenden en
svårbegriplig bok.” Pontus Revinge, huvudperson i Kerstin Ekmans nya och – det ska sägas
på en gång, om ni av någon anledning inte har tid att läsa hela recensionen – bländande
välskrivna roman ”Mordets praktik”,.
10 nov 2009 . Roman. Kerstin Ekman — Mordets praktik. Bonniers 2009. Kerstin Ekman.
Kerstin Ekman följer den litterära stig som många svenska författare gjort den senaste tiden
med att tolka, eller omtolka Hjalmar Söderbergs roman ”Doktor Glas”. En roman om doktor
Glas som träffar en ung kvinna gift med en för.
Abstract. Denna masteravhandling fokuserar på att undersöka olika transtextuella relationer
mellan tre samtida svenska romaner – Gregorius (2004), Mordets praktik (2009) och Dosan
(2013) – som alla har en gemensam hypotext, nämligen Söderbergs roman Doktor Glas. Jag
analyserar dem med hänsyn till tre viktiga.
4 sep 2009 . Revinge är huvudperson i Kerstin Ekmans nya roman ”Mordets praktik”, en
stramt återhållen volym som skildrar ett Stockholm vid tiden för förra sekelskiftet. Söderbergs
roman ”Doktor Glas” liksom författaren själv står i centrum för Ekmans skildring, som är ett
slags dialog med Söderbergs verk eller, om.
Kerstin Ekmans roman Mordets praktik handlar om Hjalmar Söderbergs bok Doktor Glas, där
läkaren Glas tar livet av den verdervärdige pastor Gregorius. Ekman.
Jämför priser på Mordets praktik, läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra
det bästa köpet av Mordets praktik.
Buy Mordets praktik by Kerstin Ekman, Krister Henriksson (ISBN: 9789173483254) from
Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders.
14 jul 2015 . Efter att ha läst Jag, Helga Gregorius, blev jag tipsad av Kate Reader om Kerstin
Ekmans Mordets praktik. Nu har jag läst om Doktor Glas, om Gregorius, om Helga och nu
alltså också om doktor Pontus Revinger. Revinger som av en slump presenteras för Hjalmar
Söderberg och därmed inleder ett nästan.
Ekman, Kerstin. Mordets praktik. Albert Bonnier förlag. 2009, 207, (1) s, ou, förlagsband med
skyddsomslag. I Hjalmar Söderbergs Doktor Glas läste jag om den livgiriga skuggan på
väggen som tar mannens liv och börjar leva på egen hand. Ett ont liv. Man kan också ta en
annan människas liv med kaliumcyanid. Som Tyko.
11 mar 2010 . Gregorius har stått i bokhyllan länge och Mordets praktik har precis kommit ut i

storpocket. Avslutningsvis – Doktor Glas är en klassiker väl värd att upplevas. Vad säger Ni
andra som har läst Doktor Glas? Det vore väldigt roligt att höra från er och diskutera vidare!
Klassikerklubben fortsätter med Mot fyren av.
Kerstin Ekman – Mordets praktik. 45kr 6% moms eller VMB. 9789100123864. I lager. Lägg i
varukorg. Artikelnr: cd386 Kategorier: Antikvariat - Begagnade Böcker, Deckare Taggar:
doktor, förstaupplaga, glas, hjalmar, Skönlitteratur, söderbergh, vargskinnet. Beskrivning.
Scopri Mordets praktik di Kerstin Ekman, John Eyre, Krister Henriksson: spedizione gratuita
per i clienti Prime e per ordini a partire da 29€ spediti da Amazon.
Mordets praktik. Kerstin Ekman. 9789174291346. Söker priser. Inga resultat. Förlag
Unknown. Har du denna bok? Annonsera ut den till försäljning här! Annonsera. 0,00 0,00 0.
31 okt 2017 . Mordets praktik PDF ladda ner. Beskrivning. Författare: Kerstin Ekman. . nu, då
ljuslågan flämtar i draget och min skugga på den gröna tapeten fladdrar och skälver liksom
lågan och vill få liv - nu tänker jag på Andersen och hans saga om skuggan, och det tycks mig
att jag själv är skuggan som ville bli.
Mordets praktik. Kerstin Ekman. Litterär lek. Skickligt väver Kerstin Ekman ihop sin nya
berättelse med Hjalmar Söderbergs. ”Dr Glas”. Det är en litterär lek, där författarens röst
Author: Kerstin Ekman, Illustrator: -,. Category: Svensk skönlitteratur, Length: 208 sidor. För
perfekt för att vara bra. Hjalmar. Söderbergs författarskap.
17 jun 2011 . Första boken ut för mig (april) var Mordets praktik av Kerstin Ekman. Jag gillar
verkligen Ekman och såg fram emot att läsa boken. I Mordets praktik tar författaren Hjalmar
Söderbergs bok Doktor Glas och väver en skicklig berättad bakgrundshistoria till hur den
boken kom till. Ja, eller hur det hade kunnat gå.
12 mar 2016 . OK, gav Kerstin Ekmans Mordets praktik en chans (för visst lär väl den gå
under begreppet fanfiction?). Men nej, den här sortens böcker är nog antagligen inget för mig.
Har ju läst Doktor Glas av Hjalmar Söderberg och tyckte riktigt bra om den. Att ta någon
annans skapelse, imitera formen, och dessutom.
Förlag Bonnier Audio, 2009; Genre Deckare, thrillers och spänning; ISBN 9789173483100; Tid
7 timmar uppläsning; Uppläsare Krister Henriksson; Utg.år 2009. Mordets praktik, Kerstin
Ekman. Mordets praktik. Kerstin Ekman. Uppläsare: Krister Henriksson. Ljudfil 169 kr. 169
kr. Lägg i varukorg. Lägg i varukorg. Läs mer.
Som en detektivroman tycker kollegan Ida Tjerning att doktor Pontus Revinges liv är. Andlöst
spännande säger hans egen hustru. Sedan skrattar de som skator.
28 sep 2009 . Kerstin Ekman. Mordets praktik. Albert Bonniers förlag. Doktor Glas av Hjalmar
Söderberg omtalas ofta som en av det förra seklets stora romaner. Det är en klassiker som tålt
tidens tand, som fångar nya generationer läsare, som fascinerar – och provocerar. Den har inte
bara filmats och dramatiserats för.
LIBRIS titelinformation: Mordets praktik [Ljudupptagning] : Kerstin Ekman.
Kerstin Ekman. KERSTIN EKMAN MORDETS PRAKTIK ALBERT BONNIERS FÖRLAG –
nu, då ljuslågan flämtar i draget och min skugga.
Mordets praktik ✓ PDF Download eBook free by. Kerstin Ekman. Title : Mordets praktik.
Page : 208 pages. ISBN : 9789100123864. Format : Hardcover. Language : Swedish. Author :
Kerstin Ekman. Synopsis : I Hjalmar S derbergs Doktor Glas l ste jag om den livgiriga skuggan
p v ggen som tar mannens liv och b rjar leva p.
Mordets praktik - Kerstin Ekman. 2009-11-03 Uppdaterad 2009-11-03 10:42 |(Alberts Bonniers
Förlag). Det är inte helt fel att ha läst Doktor Glas av Hjalmar Söderberg när man läser Mordets
praktik. Kerstin Ekman anknyter i sin berättelse till Söderbergs kända roman. Fast här kallas
doktorn Revinge och lever under sämre.

4 sep 2009 . Invändningar har däremot Pontus Revinge, läkare och innehavare av den
”Mordets praktik” som gett titeln åt Kerstin Ekmans nya bok. Han blir så ursinnig över Doktor
Glas apparition i Jahves eld att han skriver brev till författaren: ”Ni har gjort en gestalt med en
tragisk resning till en smörgåsbordsätande.
Jämför priser på boken hos över 90+ butiker! Vi hjälper dig att köpa valfri bok till lägsta pris
(inkl frakt). Gratis tjänst.
Bog:Mordets praktik / Kerstin Ekman.:2009 Mordets praktik / Kerstin Ekman. Forside.
Forfatter: Ekman, Kerstin. Udgivelsesår: 2009. Sprog: Svensk. Materialetype: Bog. Forlag:
Bonnier. ISBN: 91-0-012386-2 978-91-0-012386-4 978-91-43-50523-8 91-43-50523-6 978-917429-134-6 91-7429-134-3. Note: Originalupplaga.
beim Verlag ausverkauft 208 Seiten im Taschenbuchformat. Herausgegeben 2010. Kerstin
Ekman skriver vidare på de fortfarande giltiga frågorna i Söderbergs roman Doktor Glas, och
får samtidigt det förra sekelskiftets Stockholm, dess människor, stämningar, hus och gator, att
än en gång stiga fram ur skuggorna.
2 sep 2009 . En liten människas livsfarliga längtan efter upprättelse. Kerstin Ekman Kerstin
Ekman, foto: Pieter ten Hoopen Mordets praktik. Albert Bonniers. Av en tillfällighet korsas
deras vägar. Det är den unge läkaren Pontus Revinge och författaren Hjalmar Söderberg.
Revinge är fattig. Han tvingas fortfarande att.
5 sep 2009 . Hur fungerar och tänker en mördare? Det är en avgörande fråga i Kerstin Ekmans
nya roman ”Mordets praktik” som utkommer på fredag.
4 sep 2009 . Read a free sample or buy Mordets praktik by Kerstin Ekman. You can read this
book with iBooks on your iPhone, iPad, iPod touch or Mac.
Albert Bonniers Förlag Kerstin Ekman. Nyheter. Senaste nytt från bokbranschen. Gå till
nyheter >. Debatt. Det pratar branschen om just nu.sdcsdcsdcsdcsdc. Gå till debatt >.
Reportage. Djuplodande och berättande journalistik. Gå till reportage >. Blogg. Reflektioner
från redaktionen och gästbloggare. Gå till bloggen >.
. trilogin Vargskinnet); 2007 – Herrarna i skogen (essäer); 2009 – Mordets praktik (roman);
2011 – Se blomman (essäer); 2011 – Grand final i skojarbranschen (roman); 2013 – Jorun orm
i öga (operalibretto); 2015 – Då var allt levande och lustigt (om Clas Bjerkander,
Linnélärjunge, präst och naturforskare i Västergötland).
4 sep 2009 . På så vis blir ”Mordets praktik” främst en elegant diskussion författarna
Söderberg och Ekman emellan. ”Vem äger en gestalt i en roman?”, frågar Revinge. Han menar
att författaren och den ideale läsaren gör det tillsammans. Det innebär att författaren inte kan
behandla dessa gestalter hur som helst.
6 jan 2014 . 2013-13: Kerstin Ekman: Mordets praktik. Till vår bokcirkel läser vi normalt en
bok men en gång har vi provat att läsa två, fast på ett speciellt sätt. Alla läste Doktor Glas av
Hjalmar Söderberg och sedan skulle man läsa en fritt vald av alla de böcker som inspirerats av
den. Jag valde Kerstin Ekmans Mordets.
29 aug 2009 . Men det har hänt förstås. Fem decennier senare är hon en av Sveriges största
författare, och massor av trogna läsare väntar på varje bok. Den här gången heter den
”Mordets praktik” och är i mycket en motsats till den förra, ”Herrarna i skogen”. Den var en
tegelsten full med essäer, doftande av författarens.
18 nov 2017 . Mordets praktik av Kerstin Ekman Uppläsare: Krister Henriksson Innehåller: 6
CD Speltid: ca 6 timmar.
Mordets praktik av Ekman, Kerstin: Spänning och litterär historia av Ekman Som en
detektivroman tycker kollegan Ida Tjerning att doktor Pontus Revinges liv är. Andlöst
spännande säger hans egen hustru. Sedan skrattar de som skator. Han måste hålla dem stången
och pappren där alla hans hemligheter står är han.

29 okt 2009 . nu, då ljuslågan flämtar i draget och min skugga på den gröna tapeten fladdrar
och skälver liksom lågan och vill få liv – nu tänker jag på Andersen och hans saga om
skuggan, och det tycks mig att jag själv är skuggan som ville bli människa.”I Hjalmar
Söderbergs Doktor Glas läste jag om den livgiriga.
3 sep 2009 . RECENSION. Litterär lek. Skickligt väver Kerstin Ekman ihop sin nya berättelse
med Hjalmar Söderbergs ”Dr Glas”. Det är en litterär lek, där författarens röst dock
överskuggar illusionen, menar Gun-Britt Sundström.
1 2 3 4 5. 156291. Ljudbok, CD:Mordets praktik [Ljudupptagning]:p 2009 Mordets praktik
[Ljudupptagning]. Omslagsbild. Av: Ekman, Kerstin, 1933-. Utgivningsår: p 2009. Språk:
Svenska. Hylla: Hc/LC. Medietyp: Ljudbok, CD. Förlag: Bonnier Audio. Anmärkning:
Ljudbok. Inläsare: Krister Henriksson. Omfång: 6 CD (ca 6 tim.).
1 aug 2013 . Mordets praktik - Kerstin Ekman Fler än jag är förtrollade av Hjalmar Söderbergs
briljanta roman Doktor Glas, som handlar om läkaren Glas, som mördar en av sina patienter
och rättfärdigar det med att det vore lika bra för hans unga frus skull. Flera författare har
inspirerats av boken och Kerstin Ekman är en.
16 sep 2009 . Om Mordets praktik. "Kanske gå våra liv mest ut på att upprätthålla illusionen av
normalitet i en tillvaro som är full av gapande hål och skärande motsatser. Vi äta kakor. Vi
lägga spetsdukar på borden. Och vi snattra - lika omedvetna som ankor inför slakten." Den
var så bra, bra, bra! Jag måste säga att titeln.
Som en detektivroman tycker kollegan Ida Tjerning att doktor Pontus Revinges liv är. Andlöst
spännande säger hans egen hustru. Sedan skrattar de som skator.
4 sep 2009 . För perfekt för att vara bra. Hjalmar Söderbergs författarskap fortsätter att
inspirera. Kerstin Ekmans nya roman är en kärleksförklaring och en kritik.
1-1 av 1. Skicka Skriv ut Markera alla Avmarkera alla Spara sökning Länka till träfflistan RSS
· Markera Arena record checkbox. 384421. Omslagsbild. Mordets praktik. Av: Ekman,
Kerstin. Utgivningsår: 2009. Medietyp: E-bok. Markerad betygsstjärna Omarkerad
betygsstjärna. Lägg i minneslista. Fler utgåvor/delar: Bok Bok.
25 okt 2009 . Har börjat läsa Mordets praktik (Ekman, Bonniers, ni vet) och är efter fyrtio
sidor mest förbryllad. (Resumé: Ekman skriver en bok kring Söderbergs Doktor Glas.) Jag vet
inte vart hon vill komma, och det är väl rimligt efter endast fyrtio sidors läsning, men jag är
ändå, just nu, skeptisk. Det första jag hänger upp.
31 okt 2009 . I Kerstin Ekmans roman ”Mordets praktik” möter vi en ung läkare, Pontus
Revinge, som anser sig vara den läkare som gett Hjalmar Söderberg inspiration till Doktor
Glas. Pontus Revinge arbetar också med kvinnor på en bordell och han är tvingas hjälpa till
med olagliga aborter. Men när han läser Hjalmar.
5 jun 2011 . Mordets praktik, av Kerstin Ekman. Betyg: 5 snusdosor. 9100123862_151158408
Kerstin Ekman är the chosen one! Hon är Obi One Kenekman! Det här är en mästerlig bok
och en solklar femma, som dock förutsätter att man läst ”Doktor Glas” först. Istället för att
spinna vidare på historien i Hjalmar.
Mordets praktik. Av: Ekman, Kerstin. Utgivningsår: 2011. En berättelse från det forna
sekelskiftets Stockholm. Doktor Pontus Revinge måste skydda sina hemligheter för kollegan
Ida Tjerning och sin hustru. När han mötte författaren Hjalmar Söderberg lärde han sig att liv
är handling. Men alla handlingar går inte att upphäva.
20 Jun 2015 - 5 min - Uploaded by Jessicas grottaMitt omdöme av Kerstin Ekmans bok
"Mordets praktik"
Som en detektivroman tycker kollegan Ida Tjerning att doktor Pontus Revinges liv är. Andlöst
spännande säger hans egen hustru. Sedan skrattar de som skator. Han måste hålla dem stången
och pappren där alla hans hemligheter står är han tvungen a.

5 sep 2009 . . det Bengt Ohlsson som med Gregorius kastade nytt ljus över Söderbergs
romanfigurer. Jag, Helga Gregorius av Birgitta Lindén berättar historien ur Helgas perspektiv.
Och nu är det Kerstin Ekman som i sin nya roman Mordets praktik spinner vidare på de
existentialistiska frågeställningarna i Doktor Glas.
Mordets praktik av Ekman, Kerstin: . nu, då ljuslågan flämtar i draget och min skugga på den
gröna tapeten fladdrar och skälver liksom lågan och vill få liv - nu tänker jag på Andersen och
hans saga om skuggan, och det tycks mig att jag själv är skuggan som ville bli människa .I
Hjalmar Söderbergs Doktor Glas läste jag om.
Verbens pluralformer krockar med dagens litteraturmoral. Dulle. 1. Som jag s g fram emot att l
sa denna bok Kombinationen Doktor Glas och Kerstin Ekman var s otroligt lovande en. 2. av
det svenska spr kets vackraste romaner och en av landets nu levande skickligaste f
rfattare.Men ack vad besviken jag blev Pl gade mig.
Kerstin Ekman - Mordets praktik jetzt kaufen. ISBN: 9789179538637, Fremdsprachige Bücher
- Fremdsprachige Bücher.
ISBN: 9789100123864; Titel: Mordets praktik; Författare: Kerstin Ekman; Förlag: Albert
Bonniers Förlag; Utgivningsdatum: 20090904; Omfång: 207 sidor; Bandtyp: Inbunden; Mått:
143 x 219 mm Ryggbredd 20 mm; Vikt: 368 g; Språk: Svenska; Baksidestext: Som en
detektivroman tycker kollegan Ida Tjerning att doktor.
15 jan 2014 . Jämförelse med Doktor Glas (Mordets praktik). Doktor Glas och Pontus Revinge
har mycket gemensamt. Ibland kan det till och med vara svårt att skilja dem åt. Den tydligaste
likheten är att båda är doktorer till yrket under ungefär samma tid i samma stad. En annan
likhet är att båda ofta går in i sig själva och.
Mordets praktik. Utgivningsår: 2009. Kerstin Ekmans nya roman utspelar sig i Stockholm i
början av 1900-talet. Huvudperson är läkaren Pontus Revinge. Han kommer från "små
omständigheter", och har fått sin läkarutbildning bekostad enbart efter stora uppoffringar från
sin mor. Han lever ett ensamt och ganska torftigt liv,.
http://www.elib.se/library/ebook_detail.asp?id_type=ISBN&id=9789143500943&lib=X. ISBN:
91-43-50094-3 978-91-43-50094-3. Notes: E-bok. Elektronisk version av: Mordets praktik /
Kerstin Ekman. Stockholm : Bonnier, 2009. ISBN 91-0-012386-2 (genererat), 978-91-0012386-4. Titel från titelskärmbild. Pdf (157 s.) Text.
7 jun 2013 . Pontus Revinge, huvudpersonen i Kerstin Ekmans bok Mordets praktik hävdar
det. Han berättar om ett möte med författaren Söderberg där han tipsat denne om hur man bäst
dödar en människa. Revinge prövar själv att på samma sätt som Glas dödar Gregorius ta livet
av sin kompanjon. Han tar sedan över.
Spänning och litterär historia av Ekman Som en detektivroman tycker kollegan Ida Tjerning
att doktor Pontus Revinges liv är. Andlöst spännande säger hans egen hus.
20 sep 2009 . 20 septemberKerstin Ekman: "Mordets praktik"Bonniers 2009 Ekmans bok är
också en dagboksroman, skriven av en läkare som heter Pontus Revinge och samtida .
Mordets praktik - Kerstin Ekman. 25 aug, 2009 - Jan-Olov Carlsson. Kerstin Ekman tar oss
med till förra sekelskiftets Stockholm. I bakgrunden skymtar Hjalmar Söderberg och doktor
Glas. I Mordets praktik beskriver Kerstin Ekman en stark brytningstid i samhället med
kvinnors emancipation som främsta drivkraft. Pontus.
29 okt 2009 . Author: Kerstin Ekman, Illustrator: , Category: Svensk skönlitteratur, Length:
208 sidor.
10 sep 2009 . Recensionerna har dock varit ganska ljumna och det tycks inte vara någon ny
Gregorius. I och för sig kan jag tycka att man ska låta litterära karaktärer vara ifred, men måste
säga att av det jag läst om denna bok låter upplägget väldigt spännande. Någon som läst
Mordets praktik? Vad tycker ni om boken?

5 maj 2012 . Mordets Praktik av Kerstin Ekman. Jag brukar ha lite svårt för böcker skrivna i
typ dagboksform men den här boken gillar jag. Jag gillar den osminkade bilden av stockholm
vid förra sekelskiftet, jag gillar bokenshuvuperson speciellt på det sätt han formulerar sina
tankar i de texter han skriver till sig själv.
Då var allt levande och lustigt - om Clas Bjerkander : Linnélärjunge, präst och naturforskare i
Västergötland. Kerstin Ekman 65 kr. Läs mer. Önska. Rövarna i Skuleskogen. Kerstin Ekman
65 kr. Läs mer. Önska Smakprov. Mordets praktik. Kerstin Ekman 65 kr. Läs mer. Önska
Smakprov. Häxringarna. Kerstin Ekman 65 kr.
15 aug 2011 . Strax efter midsommar landade ett bokpaket i min postbox. Avsändaren var den
vänliga Bokoholisten som tyckte att jag skulle ha en skön midsommar med lite god litteratur.
Nu blev det inte så, men häromdan plockade jag fram den lilla boken Mordets praktik av
Kerstin Ekman. Och det var spännande.
7 dec 2010 . En obehaglig läkare. I Kerstin Ekmans ”Mordets praktik” får vi ta del av den unge
läkaren Pontus Revinges dagboksanteckningar. I dessa berättar läkaren om sina tankar kring
vardag och yrkesliv i det tidiga 1900-talets Stockholm. Hans karriär har inte alltid varit spikrak
och yrket tycks ha format hans.
ger röst åt Helga Gregorius, samt Kerstin Ekmans Mordets praktik (2009) som berättar den
säregna historien om en läkare som tror sig vara inspirationen till Hjalmar Söderbergs
romankaraktär Tyko Glas. Förutom Doktor Glas har även Söderbergs Den allvarsamma leken.
(1912) pastischerats i Gun-Britt Sundströms För.
Mordets praktik I Hjalmar S derbergs Doktor Glas l ste jag om den livgiriga skuggan p v ggen
som tar mannens liv och b rjar leva p egen hand Ett ont liv Man kan ocks ta en annan m
nniskas liv med kaliumcyanid.
Spänning och litterär historia av Ekman Som en detektivroman tycker kollegan Ida Tjerning
att doktor Pontus Revinges liv är. Andlöst spännande säger hans egen hustru. Sedan skrattar
de som skator. Han måste hålla dem stången och pappren där alla hans hemligheter står är han
tvungen att bränna. Han hade från början.
14 jan 2013 . Efter att nu ha läst klart romanen Dr. Glas (1905) av Hjalmar Söderberg har vi
fått läsa ett utdrag av en annan roman; Mordets praktik (2009) som är skriven av Kerstin
Ekman. Boken är skriven dryga hundra år efter Dr. Glas och man skulle kunna säga att det är
en slags inblick i hur boken…
Begagnad ljudbok i bra skick. OBS! Detta är en MP3 version av ljudboken. Det krävs en CD
spelare som klarar av att läsa detta format. Författare: Kerstin Ekman Uppläsare: Krister
Henriksson Längd: ca 6 timmar.
26 okt 2009 . Mordets praktik utläst och den tog sig, i allra högsta grad. Det var som om både
Revinge och Ekman glömde bort Söderberg i de sista två tredjedelarna av boken. Han
(Söderberg) dök upp igen litegrann i slutet, men mer pliktskyldigast. Och nu orkar jag inte
skriva en lagom lång text om handlingen och.
15 mar 2010 . mordets praktik Kerstin Ekman har skrivit en otroligt förtätad och andlöst
spännande parafras på Hjalmar Söderbergs Doktor Glas. När Söderbergs doktor är en man
möjlig att känna sympati och förståelse för är Ekmans Pontus Revinge en självförhärligande,
dryg och otrevlig bekantskap. Han föraktar allt.
24 aug 2009 . I stället är Mordets praktik en roman som reagerar på Hjalmar Söderbergs
Doktor Glas. Även Ekman låter sin huvudperson Pontus Revinge, läkare och mördare, berätta
i dagboksform. Om Söderberg fick läsaren att tycka bra om doktor Glas är det svårare att gilla
Revinge i Ekmans tappning. Han är en av.
Omslagsbild. Mordets praktik. Av: Ekman, Kerstin. Utgivningsår: 2011. Hylla: Hc. Medietyp:
Bok. En berättelse från det forna sekelskiftets Stockholm. Doktor Pontus Revinge måste

skydda sina hemligheter för kollegan Ida Tjerning och sin hustru. När han mötte författaren
Hjalmar Söderberg lärde han sig att liv är handling.
7 sep 2009 . I Hjalmar Söderbergs hyllade sekelskiftesroman Doktor Glas är den stora och
provocerande frågan den om det finns situationer när det är rätt att döda en annan människa. I
sin nya roman Mordets praktik har Kerstin Ekman, i dialog med Hjalmar Söderberg och hans
Doktor Glas, gått ett steg längre.
20 jun 2010 . Redan på första sidan i Mordets praktik kände jag mina förväntningar på denna
bok stiga. Det var något med språket som liksom sög in mig i händelserna direkt. Kerstin
Ekman använder medvetet ett ålderdomligt språk och använder tom de gamla
pluralböjningarna av verben för att skapa tidsfärg. Språket.
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