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Beskrivning
Författare: Agneta Pleijel.
En natt vid mitten av 1700-talet vandrar doktor Schützer hem genom ett vintrigt Stockholm.
Han är lycklig. Han har amputerat avskjutna lemmar och förlöst hovet vid barnsbörder, men
inget går upp
mot denna natts enastående bedrift. Han ser fram emot att få berätta om den för sin unga
hustru. Drottningens chirurg är en roman om en man som var både före sin tid och efter den,
om en ny och trevande vetenskap, om manlig fåfänga, desperat kärlek, kunglig onåd, och mest
om den gåta som doktorn kallar kvinna.
Detta är första delen av en släkthistoria med drag från hennes egen - där Agneta Pleijel vill
berätta om makt, kön och omättliga ambitioner.

Annan Information

Språk: Svenska. Klicka för att sätta betyg på Drottningens chirurg. Hylla: Hc/LC. Bok (8 st)
Bok (8 st), Drottningens chirurg · Storstil (2 st) Storstil (2 st), Drottningens chirurg · E-bok (9
st) E-bok (9 st), Drottningens chirurg · Ljudbok CD (6 st) Ljudbok CD (6 st), Drottningens
chirurg · DAISY (3 st) DAISY (3 st), Drottningens chirurg.
Sedan ovanstående biografi publicerades i Nordisk Kvinnolitteraturhistoria har Agneta Pleijel
skrivit romanerna Lord Nevermore, 2000, Drottningens chirurg, 2006, Kungens komediant,
2007, och Syster och bror, 2009. Dessutom har hon gett ut pjäserna Standard Selection, 2000,
och Vid floden, 2003. Hennes Mostrarna.
Efter att ha läst många böcker i nutid eller förlagda till 1900-talet så kände jag för en historisk
roman och valde på biblioteket Drottningens chirurg. Vilken bok! Otroligt lättläst och språket
är så lätt och vackert så man bara glider igenom historien. Jag hade förväntat mig något mer
"svårtuggat" och med.
Biblioteksspelare med Drottningens chirurg. Agneta Pleijel, Peder Falk. Biblioteksspelare.
Norstedts audio, 2007-11. ISBN: 9789173134200. ISBN-10: 9173134201. Priser för 1 ex. Ändra
Antal.
17 nov 2014 . Kindel Hinta: Drottningens chirurg.pdf – (EUR 0.00); Drottningens chirurg.epub
– (EUR 0.00); Drottningens chirurg.txt – (EUR 0.00); Drottningens chirurg.fb2 – (EUR 0.00);
Drottningens chirurg.doc – (EUR 0.00); äänikirja Hinta: Drottningens chirurg.mp3 – (EUR
0.00).
Drottningens chirurg (2006). Omslagsbild för Drottningens chirurg. Av: Pleijel, Agneta. Språk:
Svenska. Klicka för att sätta betyg på Drottningens chirurg. Reservera. Bok (1 st),
Drottningens chirurg Bok (1 st) Reservera · Bok i serie (1 st), Drottningens chirurg Bok i serie
(1 st) Reservera · E-bok (2 st), Drottningens chirurg.
Därefter har följt, Lord Nevermore (2000), Släkttrilogin, Drottningens chirurg (2006), Kungens
komediant (2007) och Syster och bror (2009). Hon är en av de nu levande svenska författare
som översatts till flest språk. Utöver sin skönlitterära verksamhet har Pleijel återkommande
engagerat sig i olika kulturdebatter. År 2005.
12 okt 2013 . Herman Schützer (1713-1802) var en kirurg och hovläkare under den senare
delen av 1700-talet och han är huvudpersonen i Agneta Pleijels roman Drottningens chirurg
från 2006. Det är en intressant berättelse om en framstående kirurg som sökte sig till det
outforskade, särskilt till kvinnans inre.
Drottningens chirurg / Agneta Pleijel. Cover. Author: Pleijel, Agneta. Language: Swedish.
Media class: Book. Edition: Originalupplaga 2006. Publisher: Norstedt. Description: Den första
boken av tre i en serie med motiv och porträtt ur författarens släkthistoria. Herman Schützer
var verksam som förlossningsläkare i Stockholm.
Drottningens chirurg - besjälad roman av Agneta Pleijel. Publicerat måndag 21 augusti 2006 kl
10.18. Agneta Pleijel, född 1940, är en av dom svenska författare som etablerat sig inom såväl
prosa som lyrik och dramatik. Hon har också varit verksam som kulturredaktör på
Aftonbladet . Bland hennes romaner är.
21 aug 2006 . Man bör inte vara äckelmagad om man ska läsa Agneta Pleijels nya roman
Drottningens chirurg, som utspelar sig vid 1700-talets sjukbäddar, likbårar och
obduktionsbänkar. Tidens läkarpraktik stinker, bokstavligt talat. Luften är tät av kväljande
odörer och slemmiga syner, och författaren besparar inte.
8 sep 2006 . Det är mitten av 1700-talet och doktor Schützer är en välsedd kirurg, anlitad av
hovet och kallad på vid svåra fall. Han genomför Sveriges första kejsarsnitt, han upptäcker
något fasansfull och uppseendeväckande inuti buken på den döda femtonåriga flickan, som
tycktes gravid i två år men vägrade föda,.
Drottningens chirurg [Ljudupptagning]. Omslagsbild. Av: Pleijel, Agneta. Utgivningsår: 2006.

Språk: Svenska. Hylla: Hc/TC. Medietyp: Talbok, DAISY. Kategori: Skönlitteratur.
Anmärkning: Digital talbok (DAISY 2.02), ljud. Inläst ur: Stockholm : Norstedt, 2006. ISBN
91-1-301598-2, 978-91-1-301598-9. Inläsare: Marianne.
19 feb 2013 . Agneta Pleijels Drottningens chirurg som jag fann mycket bra. Och Marianne
Fredrikssons Två världar ( ? ), inte alls lika bra, inte samma förtätade prosa och dessutom
konstruerade styltiga dialoger. Trots isolering fick jag en rumskamrat bakom en skärm. Han
var dement och hade dessutom fått en stroke.
Drottningens chirurg ; 2. Kungens komediant ; 3. Syster och bror. Description: I den andra
delen av Agneta Pleijels släktkrönika får vi möta skådespelaren Lars Hjortsberg. Redan som
sexåring får han en roll vid Gustaf IIIs opera. Han kom att stå kungen nära, vilket på gott och
ont präglade hans liv. En roman om sanning,.
Elektronisk version av: Drottningens chirurg / Agneta Pleijel. Stockholm : Norstedt, 2006.
ISBN 91-1-301598-2, 978-91-1-301598-9 (genererat). Titel från titelskärmbild. Pdf (224 s.)
Text. Innehållsbeskrivning. Den första boken av tre i en serie med motiv och porträtt ur
författarens släkthistoria. Herman Schützer var verksam.
5 jun 2011 . P O Enquists "Livläkarens besök" är ett bra exempel. Agneta Pleijels
"Drottningens chirurg" ett annat. Drottningens chirurg. Agneta Pleijel Norstedts Det finns en
manlig och en kvinnlig värld och visst mötas de två. Agneta Pleijels senaste roman tar sin
början med att Herman Schützer, sin tids främste kirurg,.
Jämför priser på Drottningens chirurg (Häftad, 2015), läs recensioner om Böcker. Använd vår
tjänst för att göra det bästa köpet av Drottningens chirurg (Häftad, 2015).
21 aug 2006 . BOK Agneta Pleijel: Drottningen chirurg. Norstedts.
E-bok:Drottningens chirurg [Elektronisk resurs] / Agneta Pleijel:2008 Drottningens chirurg
[Elektronisk resurs] / Agneta Pleijel. Omslagsbild. Av: Pleijel, Agneta 1940-. Utgivningsår:
2008. Språk: Svenska. Medietyp: E-bok. Förlag: Norstedts :eLib [distributör]. ISBN:
9789113019963. Anmärkning: E-bok. Originalupplaga 2006.
Hylla: Hc. Medietyp: Storstilsbok. Lägg i minneslista · Markera. 90641. Omslagsbild.
Drottningens chirurg. Av: Pleijel, Agneta. Utgivningsår: 2006. Hylla: Hc/TC. Medietyp: Talbok,
DAISY. Lägg i minneslista · Markera. 100282. Omslagsbild. Drottningens chirurg. Av: Pleijel,
Agneta. Utgivningsår: 2006. Hylla: Hc. Medietyp: Bok.
Norstedts, Stockholm 2006. 224 [16] s. Förlagets pappband med skyddsomslag.
17 maj 2007 . En natt vid mitten av 1700-talet vandrar doktor Schützer hem genom ett vintrigt
Stockholm. Han är lycklig. Han har amputerat avskjutna lemmar och förlöst hovet vid
barnsbörder, men inget går upp mot denna natts enastående bedrift. Han ser fram emot att få
berätta om den för sin unga hustru. Drottningens.
Din sökning på Drottningens chirurg Pleijel gav 1 träffar. 0. 1-1 av 1. Skicka Skriv ut Markera
alla Avmarkera alla Spara sökning Länka till träfflistan RSS · Markera Arena record checkbox.
384737. Omslagsbild · Drottningens chirurg. Av: Pleijel, Agneta. Utgivningsår: 2008.
Medietyp: E-bok. Lägg i minneslista.
Agneta Christina Pleijel Bielawska, född 26 februari 1940 i Stockholm, är en Därefter har följt,
Lord. Nevermore (2000), Släkttrilogin, Drottningens chirurg Att det var annorlunda förr kan
man utläsa av Agneta. Pleijels nya roman Drottningens chirurg, som utspelar sig i Stockholm
på 1760- och 70-talen. Kirurgerna.
31 mar 2016 . Romaner: Vindspejare, 1987, Hundstjärnan, 1989, En vinter i Stockholm, 1997,
Fungi, 1993, Rut, 1994 och Lord Nevermore, 2000. Den historiska sviten Drottningens chirurg
kom 2006, med drottning Lovisa Ulrikas kirurg Herman Schützer som huvudperson. Den
följdes av Kungens komediant, 2007. och.
21 aug 2006 . Agneta Pleijels nya bok Drottningens chirurg är en läkarroman i 1700-talsmiljö.

Kanske är den också en pendang till P O Enquists bestseller Livläkarens besök.
Så inleds Anita Pleijels roman Drottningens chirurg. Den är första delen i en släktkrönika,
baserad på hennes egen släkt. Jag hade länge tvekat att läsa den. Inte för att jag trodde att den
skulle vara dålig. Men temat avskräckte. Läkarvetenskapen på 1700-talet hade inte så mycket
med vetenskap att göra. Jag förväntade mig.
Drottningens chirurg av Agneta Pleijel. Utgivningsår: 2006. Det här är en historisk roman med
en ovanlig infallsvinkel. Det här är första delen i Agneta Pleijels trilogi av sin egen
släkthistoria. Drottningens Chirurg som utspelar sig under 1700-talet handlar om den hängivne
kirurgen Schützer. Schützer som var specialiserad.
Pleijel, Agneta | Drottningens chirurg. 158 SEK. Denna bok är förlagsny. Författare: Pleijel,
Agneta Förlag: P. A. Norstedt & Söner, Stockholm. Genre: Skönlitteratur : Prosa Ämnesord:
Bindning & skick: Förlagsband, skyddsomslag. Nött skyddsomslag. | År: 2006 | Omfång: 224,
[4] s. | ISBN: 9113015982 | Språk: Svenska
Medietyp: E-bok. Kategori: Skönlitteratur. Förlag: NorstedtElib.
http://www.elib.se/library/ebook_detail.asp?id_type=ISBN&id=9789113019963&lib=X. ISBN:
91-1-301996-1 978-91-1-301996-3. Anmärkning: E-bok. Elektronisk version av: Drottningens
chirurg / Agneta Pleijel. Stockholm : Norstedt, 2006. ISBN 91-1-301598-2,.
8 aug 2012 . Drottningens chirurg. Det är ett ganska obehagligt stycke historia som Agneta
Pleijel delar med sig av. Inte obehaglig som i ruskig, våldsam eller rå, men obehaglig för att
läkekonsten och kirurgin på 1700-talet inte alls är som idag. Det är vid detta århundrade boken
utspelar sig och huvudpersonen är.
. i en storslagen form. Hon återvände därefter till dramatiken och utgav också en ny
diktsamling, Mostrarna och andra dikter (2004). Men hösten 2006 var Agneta Pleijel tillbaka i
prosan med den första i en serie romaner med motiv från ett historiskt Stockholm:
Drottningens Chirurg, Kungens komediant och Syster och bror.
18 aug 2006 . Med scener som tillhör bland det starkaste kritiker och författare Thomas Nydahl
har läst inom svensk litteratur övertygar Agneta Pleijels nya roman.
Antikvarat: Annons - Drottningens chirurg -Pocket från 2007 i mycket gott skick.
17 nov 2010 . Egentligen var det inte denna bok som jag blev intresserad av att läsa utan
"Syster och bror" utav samma författare. Då jag märkte att det var den sista boken i en triologi
var jag tvungen att läsa de andra två först. "Drottningens chirurg" är alltså den första. Boken
handlar om kirurgen Herman Schützer som.
Uggla mimicry lingontuva ofläckade skruvlägen av radannonser och Jag började läsa
Drottningens chirurg. Och fastnade omedelbart. Anledningen var Agneta Pleijels strama
berättarteknik. Hon frossar inte i otäcka detaljer, idrottsorganisationer ang Agneta Christina
Pleijel Bielawska, född 26 februari 1940 i Stockholm,.
. ur en dröm; romanerna Vindspejare, En vinter i Stockholm, Drottningens chirurg; och
Spådomen. En flickas memoarer. Att få efterträda denna rad av framstående kvinnor är ett
privilegium. Läs mer om Anna Williams på Uppsala universitets webbplats:
http://www.littvet.uu.se/om_oss/personal/hemsidor_s-o/anna_williams/
Wydawnictwo Czarne s.c. Skumtimmen. Theorin, Johan. Topcwewska, Anna. Polen. Relógio
D'Àgua Editores. Glasblåsarns barn. Gripe, Maria. Metello, Yvonne. Portugal. Humanitas S.A..
Drottningens chirurg. Pleijel, Agneta. Morogan,. Elena-Maria. Rumänien. Humanitas S.A.. Den
allvarsamma leken. Söderberg,. Hjalmar.
Drottningens chirurg [Elektronisk resurs] / Agneta Pleijel. Omslagsbild. Av: Pleijel, Agneta
1940-. Utgivningsår: 2008. Språk: Svenska. Medietyp: E-bok. Förlag: Norstedts :eLib
[distributör]. Låna från ditt bibliotek. Lånekort krävs. Provläs. ISBN: 9789113019963.
Anmärkning: E-bok. Originalupplaga 2006. Text. Omfång: 1.

Pris: 125 kr. Ljudbok, 2010. Laddas ned direkt. Köp boken Drottningens chirurg av Agneta.
Pleijel (ISBN 9789173134194) hos Adlibris.se. Fri frakt. Pris: 153 kr. häftad, 2015. Skickas
inom 5‑7 vardagar. Köp boken Drottningens chirurg av Agneta Pleijel (ISBN 9789113071343)
hos Adlibris.se. Fri frakt. Drottningens chirurg.
Drottningens chirurg [Elektronisk resurs] / Agneta Pleijel. Omslagsbild. Av: Pleijel, Agneta.
Utgivningsår: 2008. Språk: Svenska. Medietyp: E-bok. Förlag: Norstedt ;Elib [distributör].
ISBN: 91-1-301996-1 978-91-1-301996-3. Anmärkning: E-bok. Elektronisk version av:
Drottningens chirurg / Agneta Pleijel. Stockholm : Norstedt.
Din sökning på Drottningens chirurg Pleijel gav 1 träffar. 0. 1-1 av 1. Skicka Skriv ut Markera
alla Avmarkera alla Spara sökning Länka till träfflistan RSS · Markera Arena record checkbox.
247086. Omslagsbild · Drottningens chirurg. Av: Pleijel, Agneta. Utgivningsår: 2006.
Medietyp: Bok. Lägg i minneslista.
4 okt 2007 . Den senaste romanserien, som inleddes med Drottningens Chirurg, som nyligen
utkommit på danska, tar delvis sin utgångspunkt i Pleijels egen släkthistoria. På så sätt har
Pleijel lyckats gestalta det förflutna genom personer som intresserat henne, t.ex. läkarens
yrkesroll. I romanseriens andra del,.
Agneta Pleijel — Drottningens chirurg. Norstedts. Agneta Pleijel. Drottning Lovisa Ulrik var
moder till Gustav III och hade tysk/svenskättade Herman Schützer som en av sina hovläkare
som förlöste drottningens barnbörder. Han var så nyfiken på livet och särskilt kvinnans
förmåga att föda fram livet. Vetenskapen och.
28 okt 2007 . De två senaste romanerna, ”Drottningens chirurg” (Norstedts, 2006) och
”Kungens komediant” (Norstedts, 2007), är djupdykningar i 1700-talet och Pleijels egen
släkthistoria. I centrum för handlingen i ”Kungens komediant” står en representant för hennes
eget släktträd, skådespelaren Lars Hjortsberg.
7 sep 2007 . Drottningens chirurg av Agneta Pleijel. Nu har jag lyssnat på en ljudbok. Mitt
problem med ljudböcker är att jag somnar. Det kan ha påverkat min syn på denna boken.
Handlingen utspelar sig i Stockholm under 1700-talet och huvudpersonen Herman Schützer
kämpar hårt såväl med svåra fall som att få sin.
23 feb 2010 . Inte så tokig! sa biblotekarien när han såg på ljudboken jag lämnade fram. Jag
säger ungefär samma sak. Intressant och ytterligt lämpad för att lyssna på i bilen. Jag ska nog
lyssna på följande två delar också, Drottningens komediant och Bror och syster - som jag inte
visste var fortsättning på denna förrän.
Den bygger på minnen av den unga kvinna som från 60-talet och framåt var hon. När: Sista
tillfället har redan varit. Plats: Älta Kulturknut Älta bibliotek. Kostnad: Fri entré. Målgrupp:
Vuxna. Agneta Pleijel har tidigare skrivit bl.a. Spådomen, Drottningens chirurg, Kungens
komediant och Lord Nevermore. Vi är väldigt glada att.
Herman Schützer var kirurg och hovläkare i slutet av 1700-talet i Stockholm. Han var
framstående men omstridd, sökte sig till det outforskade, och då helst.
Cover. Syster och brorPleijel, Agneta · Syster och bror. Author: Pleijel, Agneta. 73788. Cover.
FungiPleijel, Agneta. Fungi. Author: Pleijel, Agneta. 72126. Cover. Drottningens
chirurgPleijel, Agneta · Drottningens chirurg. Author: Pleijel, Agneta. 73547. Cover.
HundstjärnanPleijel, Agneta. Hundstjärnan. Author: Pleijel, Agneta.
21 aug 2006 . Det skall fan vara kirurg. Förr i världen, dagens kirurger är ju en sorts
rockstjärnor på den medicinska scenen. Att det var annorlunda förr kan man utläsa av Agneta
Pleijels nya roman Drottningens chirurg, som utspelar sig i Stockholm på 1760- och 70-talen.
Kirurgerna var föraktade som ”empiriker” av.
8 maj 2006 . I augusti kommer ”Drottningens chirurg”. Foto: Scanpix/Arkiv Bildtext 2: I
höstens bokskörd blickar ett antal författare tillbaka på det egna ursprunget. Johanna Nilsson

är en av dem. Hennes roman ”Jag är leopardpojkens dotter” handlar om hennes farföräldrars
liv som missionärer i Kongo. Foto: Scanpix/.
Pris: 97 kr. E-bok, 2008. Laddas ned direkt. Köp boken Drottningens chirurg av Agneta Pleijel
(ISBN 9789113019963) hos Adlibris.se.Fraktfritt över 99 kr.
110483. Drottningens chirurg [Ljudupptagnin. Omslagsbild. Av: Pleijel, Agneta. Utgivningsår:
2006. Språk: Svenska. Hylla: Hc/TC. Medietyp: Talbok, DAISY. Kategori: Skönlitteratur.
Förlag: TPB. Anmärkning: Digital talbok (DAISY 2.02), ljud. Inläst ur: Stockholm : Norstedt,
2006. ISBN 91-1-301598-2, 978-91-1-301598-9.
Kultur 21 augusti 2006 09:21. Eva Ström läser Agneta Pleijel. En av den svenska kirurgins
pionjärer från 1700-talet står i centrum för Agneta Pleijels nya roman "Drottningens chirurg".
Berättelsen lever främst i det dokumentära, skriver Eva Ström. Det är ett färgstarkt
medicinhistoriskt material Pleijel har hittat. Den historiska.
Drottningens chirurg är en roman om en man som var både före sin tid och efter den, om en
ny och trevande vetenskap, om manlig fåfänga, desperat kärlek, kunglig onåd, och mest om
den gåta som doktorn kallar kvinna. Detta är första delen av en släkthistoria med drag från
hennes egen – där Agneta Pleijel vill berätta om.
28 jan 2008 . Agneta Pleijel är en fantastisk förfatare! Drottningens chirurg är lika spännande
som en deckare, för mig House & Grey's-anhängare är den ett eldorado, särskilt som jag kände
igen flera symtom – typ att vara gravid med sin egen tvilling i 15 år… hehehehe. Vad lämpar
sig bättre att läsa när man är sjuk än.
En natt vid mitten av 1700-talet vandrar doktor Schützer hem genom ett vintrigt Stockholm.
Han är lycklig. Han har amputerat avskjutna lemmar och förlöst hovet vid barnsbörder, men
inget går upp mot denna natts enastående bedrift. Han ser fram emot.
7 sep 2011 . Drottningens chirurg – Agneta Pleijel. Det var inte lätt att var chirurg på 1700talet. De föraktades av medicinarna, chirurgerna var den gamla tidens fältskär, de som kapade
lemmar i krig och försökte få människan att överleva. Nutidens kirurger är högt aktade, nästan
idoliserade, tänk vad tiderna kan.
Agneta har sedan skrivit flera romaner. Hon återvände därefter till dramatiken och utgav också
en ny diktsamling, Mostrarna och andra dikter. Men hösten 2006 var Agneta Pleijel tillbaka i
prosan med motiv från ett historiskt Stockholm, Drottningens Chirurg. Därefter följde
Kungens komediant och den tredje och sista delen,.
Drottningens chirurg [Elektronisk resurs]. Omslagsbild. Av: Pleijel, Agneta. Utgivningsår:
2008. Språk: Svenska. Medietyp: E-bok. Förlag: NorstedtElib.
http://www.elib.se/library/ebook_detail.asp?id_type=ISBN&id=9789113019963&lib=X. ISBN:
91-1-301996-1 978-91-1-301996-3. Anmärkning: E-bok. Elektronisk version av:.
15 feb 2007 . Föreställningen, som tar avstamp i Agneta Pleijels nya bok Drottningens Chirurg
(2006), är en del av det nystartade programmet Konst och läkekonst som genomförs av
vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet. Senare i vår kommer
ytterligare två föreställningar att ordnas. Tanken.
Drottningens Chirurg berättar om en läkare verksam under andra hälften av 1700-talet. 2007
utkom den andra delen, Kungens komediant, där vi möter Lars Hjortsberg som debuterar
redan som 6-åring på Gustav III:s opera. Den tredje och sista delen, Syster och bror handlar
om Lars Hjorts barnbarn, Albert and Helena.
Kirurgi och medicin på 1700-talet. Stenborg, Elisabeth Agneta Pleijel: Drottningens chirurg.
Norstedts 2006. När Agneta Pleijel sökte material om en anfader, som hon tänkte skriva en
bok om, snubblade hon över Herman Schützer, kirurg i 1700-talets Stockholm och även han
en anfader till henne på mödernet, en anfader.
Cette épingle a été découverte par Liz Larsson. Découvrez vos propres épingles sur Pinterest et

enregistrez-les.
Konst och vetenskap. 6/9 kl 9-12. Skrivsalen, Karolinska Institutet, campus Solna. Konst o
vetenskap T1 H17 schema.pdf. Under kaffepausen delas terminens skönlitteratur ut,
Drottningens chirurg av Agneta Pleijel.
Omslagsbild för Drottningens chirurg. Av: Pleijel, Agneta. Språk: Svenska. Klicka för att sätta
betyg på Drottningens chirurg. Bok (1 st) Bok (1 st), Drottningens chirurg; Storstil (1 st)
Storstil (1 st), Drottningens chirurg; Ljudbok CD (1 st) Ljudbok CD (1 st), Drottningens
chirurg; DAISY (1 st) DAISY (1 st), Drottningens chirurg.
Drottningens chirurg är en roman om en man som var både före sin tid och efter den, om en
ny och trevande vetenskap, om manlig fåfänga, desperat kärlek, kunglig onåd, och mest om
den gåta som doktorn kallar kvinna. Detta är första delen av en släkthistoria med drag från
hennes egen - där Agneta Pleijel vill berätta om.
Agneta har sedan skrivit flera romaner. Hon återvände därefter till dramatiken och utgav också
en ny diktsamling, Mostrarna och andra dikter (2004). Men hösten 2006 var Agneta Pleijel
tillbaka i prosan med motiv från ett historiskt Stockholm, Drottningens Chirurg. Därefter
följde Kungens komediant och den tredje och sista.
14 sep 2015 . Med böcker som Vindspejare, Lord Nevermore och Drottningens chirurg har
hon blivit en av Sveriges mest omtyckta författare – och dessutom en av dem som översatts till
flest språk. Utöver sin litterära verksamhet har Agneta Pleijel varit kulturchef på Aftonbladet,
ordförande i Svenska PEN-klubben, stilist i.
21 aug 2006 . ”Drottningens chirurg”. Norstedts. För sju år sedan hamnade jag på Historiska
museet i Stockholm och fann mig vara en lika god kålsupare som vilken sensationslysten
1800-talsmänniska som helst. Jag stirrade på obducerade patienter, huvuden från ”typiska”
mördare och unga kvinnors rosaröda kön, före.
Drottningens chirurg. Herman Schützer var kirurg och hovläkare i slutet av 1700-talet i
Stockholm. Han var framstående men omstridd, sökte sig till det outforskade, och då helst
kvinnans inre. Agneta Pleijels nya roman bjuder på en tidsresa till Gustaf IIIs Sverige. En
roman om kärlek och vetenskap, kvinnor och läkare,.
15 okt 2006 . Dessa rader i Agneta Pleijels roman "Drottningens chirurg" måste ha inspirerat
till bokens vackra omslag. Eller omvänt, Pleijel kan ha inspirerats av målningen till att skriva
så. Konstverket finns på Thielska Galleriet i Stockholm och konstnären är Carl Fredrik Hill.
Det målades 1877 och har titeln "Route de.
Att det var annorlunda förr kan man utläsa av Agneta Pleijels nya roman Drottningens chirurg,
som utspelar sig i Stockholm på 1760- och Pris: 153 kr. häftad, 2015. Skickas inom 5‑7
vardagar. Köp boken Drottningens chirurg av Agneta Pleijel (ISBN 9789113071343) hos
Adlibris.se. Fri frakt. Agneta Pleijel, född 1940, är en.
21 sep 2009 . Agneta Pleijels första prosabok Vindspejare (1987) handlade om hennes mors liv
i Ostindien. Och det var moderns ”fantasier och fabulerande” om faderns svenska släkt som
gav författaren idén till Drottningens chirurg (2006), som följdes av Kungens komediant
(2007), en familjehistoria som nu avslutas.
Connection separerar också sågtänderna markfarkoster i Att det var annorlunda förr kan man
utläsa av Agneta. Pleijels nya roman Drottningens chirurg, som utspelar sig i Stockholm på
1760- och 70-talen. Kirurgerna. Gästrikland värdeminskningen Pris: 153 kr. häftad, 2015.
Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken.
Herman Schützer var kirurg och hovläkare i slutet av 1700-talet i Stockholm. Han var
framstående men omstridd, sökte sig till det outforskade, och då helst kvinnans inre. Agneta
Pleijels nya roman bjuder på en tidsresa till Gustaf IIIs Sverige.
Drottningens chirurg / Agneta Pleijel. Omslagsbild. Av: Pleijel, Agneta. Utgivningsår: 2006.

Språk: Svenska. Medietyp: Bok. Målgrupp: Vuxna. Innehållsbeskrivning. Den första boken av
tre i en serie med motiv och porträtt ur författarens släkthistoria. Herman Schützer var
verksam som förlossningsläkare i Stockholm i mitten.
Finns inne, Bibliotek, Lånetiden går ut, Avdelning, Placering, Uppställd på. Nej (0 av 1),
Farsta bibliotek, 2017-11-01, Vuxen, Storstil, Hc: Pleijel, Agneta, Öppettiderfor Farsta
bibliotek. måndag10:00 - 19:00; tisdag12:00 - 19:00; onsdag10:00 - 19:00; torsdag10:00 - 19:00;
fredag10:00 - 18:00; lördag11:00 - 15:00.
One night in the middle of the 1700s, Doctor Schützer wanders home through a wintry
Stockholm. He is happy. He has amputated shot-off limbs, and delivered babies at court, but
nothing compares to his night's greatest achievement. He is looking forward to telling his
young wife about it. Drottningens chirurg/The Queen's.
10 maj 2015 . Drottningens chirurg av Agneta Pleijel. Jag har inte så bra koll på det svenska
kulturlivet som jag egentligen skulle vilja, så när jag efter den långa tågresan till Berlin följde
upp med en lång tågresa till Sverige (som tur var utan strejk denna gång!) passade jag på att
köpa ett par titlar av författare jag hört.
2 maj 2016 . Drottningens chirurg av Agneta Pleijel Boken var speciell genom att den skildrade
en läkares liv i Stockholm på sent 1700-tal och dessutom en läkare som var speciellt
intresserad av förlossningar. Läkaren, som hette Schützer hade förlöst drottningen Lovisa
Ulrika, när hon födde kronprinsen, som sedan.
Drottningens juvelsmycke. Av: Almqvist, Carl Jonas Love. 25564. Omslagsbild. Kungens
komediantPleijel, Agneta · Kungens komediant. Av: Pleijel, Agneta. 24277. Omslagsbild.
TivoliKolliander, Kim. Tivoli. Av: Kolliander, Kim. 21049. Omslagsbild. Drottningens
chirurgPleijel, Agneta · Drottningens chirurg. Av: Pleijel.
Den sista akten. Author: Jungstedt, Mari. 197376. Cover. Shantaram. Author: Roberts, Gregory
David. 197214. Cover · Drottningens chirurg. Author: Pleijel, Agneta. 234113. Cover. Tom
Clancy - hot över Östersjön: D. 2. Author: Greaney, Mark. 234015. Cover · Blodsarv. Author:
Mina, Denise. 233939. Cover. Familjespöken.
Spådomen, Drottningens chirurg, Kungens komediant och Lord Nevermore. Vi är väldigt
glada att hon besöker Älta och önskar er varmt välkommen! Det är fri entré men vi vill gärna
att ni anmäler er på billetto.se eller till info@altakulturknut.se. Författarafton är ett samarbete
mellan Älta bibliotek och Älta Kulturförening.
20 feb 2007 . Den 1 mars gästar författaren Agneta Pleijel Akademiska sjukhuset i Uppsala och
samtalar om sin nya roman Drottningens chirurg. Den 1 mars fortsätter vetenskapsområdet för
medicin och farmaci vid Uppsala universitet sin nya satsning på kultur - Konst och läkekonst.
Vad är det som lockar en författare.
21 aug 2006 . Om man är av den förstnämnda åsikten kommer man att ha stort utbyte av
Drottningens chirurg. Här förekommer ingående skildringar av förlossningar på
sjuttonhundratalet, parasiterande missfoster som opereras ut ur människokroppar och annat
som ställer till obehag för den äckelmagade läsaren.
8 jul 2017 . veckad pärm baktill mindre slitage ändå rätt hyfsat skick Förskottsbetalning till
bankkonto inom 10 dagar. Jag skicka.
14. feb 2009 . Videre har hun gitt ut romanene Hundstjärnan (1989), Fungi: en roman om
kärleken (1993), En vinter i Stockholm (1997) og Lord Nevermore (2000), sistnevnte en stort
anlagt idéroman. I Drottningens chirurg (2006) er dronning Lovisa Ulrikas kirurg Herman
Schützer hovedperson. Pleijel har også gitt ut.
Pleijel, Agneta, 1940- (författare); Drottningens chirurg / Agneta Pleijel; 2007. - [Ny utg.] Bok.
7 bibliotek. 3. Omslag. Pleijel, Agneta, 1940- (författare); Drottningens chirurg [Elektronisk
resurs] / Agneta Pleijel; 2008; E-bok. 34 bibliotek. 4. Omslag. Pleijel, Agneta; Drottningens

chirurg [Ljudupptagning] : Agneta Pleijel; 2006.
20 nov 2013 . Han har amputerat avskjutna lemmar och förlöst hovet vid barnsbörder, men
inget går upp mot denna natts enastående bedrift. Han ser fram emot att få berätta om den för
sin unga hustru. Drottningens chirurg är en roman om en man som var både före sin tid och
efter den, om en ny och trevande vetenskap.
16 nov 2009 . Drottning Silvia lanserade idag sin bönbok i Slottskyrkan i Stockholm, kungen
har tagit bilderna i boken och självklart går en del av intäkterna till utsatta…
Agneta Pleijel. Agneta Pleijel Drottningens chirurg DROTTNINGENS CHIRURG. Front
Cover.
1988 var Frey klar med sina gymnasiestudier och fortsatte på Denison University och Art
Institute of Chicago. 1993 lades han in för alkohol- och drogavvänjning på Hazelden Fo. Mer
information om Frey, James Alex logo. Mer av samma författare. 38. Previous. 36586.
Omslagsbild. Drottningens chirurg. Av: Pleijel, Agneta.
Del 3, fristående, i serien om förf:s egen släkt, inledd med Drottningens chirurg. Det är 1830tal. Isaac Berg är sånglärare på operan och gift med Lina. De väntar sitt första barn och stora
musikaliska förhoppningar fästs vid pojken, som dock visar sig vara döv. Lillasystern Helena
är mycket musikalisk, men tvingas offra sin.
Så var läget i vårt land på 1700-talet – det står i Agneta. Pleijels nya roman »Drottningens
chirurg«: Läkarna i riket var för få för vetenskapen, men ändå fanns dok- torer som envist
försökte syssla med vetenskapen. En av dem var romanens huvudfigur, Stockholmskirur- gen
Herman Schützer. Han var besatt av det som han.
15 sep 2006 . Jag vill tipsa om två ganska olika böcker som jag nyligen har läst. Den ena är
Agneta Pleijels nya roman Drottningens chirurg, som utspelar sig i begynnelsen av den
gustavianska eran i Stockholm. Kirurgin är fortfarade till stor del ett hantverk, att jämställa
med barberarens. Medicinen och kirurgin har långt.
Drottningens chirurg av Pleijel, Agneta: En natt vid mitten av 1700-talet vandrar doktor
Schützer hem genom ett vintrigt Stockholm. Han är lycklig. Han har amputerat avskjutna
lemmar och förlöst hovet vid barnsbörder, men inget går uppmot denna natts enastående
bedrift. Han ser fram emot att få berätta om den för sin.
3 jul 2015 . Pris: 166 kr. Häftad, 2015. Skickas inom 5-8 vardagar. Köp Drottningens chirurg
av Agneta Pleijel på Bokus.com.
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