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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
Selma Lagerlöf (1858-1940) blev redan under sin livstid ett nationalmonument. Hon var den första kvinnan att
bli invald i Svenska Akademien och år 1909 fick hon som första kvinna Nobelpriset i Litteratur. I dag är hon
är en av Sveriges mest lästa och älskade författare och hennes verk är levande klassiker som har nått läsare

långt utanför landets gränser.
Selma Lagerlöfs historieberättande har vuxit fram ur mycket gammal episk tradition, kanske en specifikt
kvinnlig, muntlig berättarkonst som hon vuxit upp med kväll efter kväll, när farmor eller faster Nana samlade
barnen omkring sig på den värmländska gården Mårbacka.

Selma Lagerlöf hade ett stort tema i sitt författarskap – tron på kärleken, och särskilt den kvinnliga kärlekens
befriande och förlösande makt.
OM BOKEN
Selma Lagerlöf storslagna debutroman Gösta Berlings saga från 1891 är en mustig skröna från författarinnans
Värmland.
Med burlesk humor och ett djupt allvar berättar hon om den försupne prästen Gösta Berling, som efter att ha
predikat onykter blir av med sitt ämbete. Han försöker supa ihjäl sig, men räddas till livet av den barska men
karismatiska majorskan på Ekeby.
Han upptas i den brokiga skara kavaljerer som majorskan håller sig med och ett muntert, sorglöst leverne tar
sin början. Den vackre Gösta sätter många kvinnohjärtan i brand, och brinner själv för kärleken och kvinnorna.
Men genom hela berättelsen löper en vemodig insikt om människans otillräcklighet och kärlekens
förgänglighet, och föremålen för Gösta Berlings kärlek växlar …
"Men det är så, fastän denna stackars vandrerska inte visste det, att själen är den evige hungraren. Av flärd och
lek kan han inte leva. Får han inte annan näring, ska han som ett vilt djur sönderslita först andra och till sist sig
själv.
Detta är sagans mening."
Ur Gösta Berlings saga
Omslagsillustratör: Adam Dahlstedt
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/berlings
Litteratur på väggen: http://www.youtube.com/watch?v=GN2puUbxSHo&feature=youtu.be
Vi i Explore Travel er stolte av å være eneleverandør av spennende reiser for Bladet Hjemmets Reiseklubb.
Gjennom hele året arrangerer vi minneverdige leserturer.

