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BESKRIVNING

De sju dödssynderna formulerades av påven Gregorius den store på 600-talet. Dödssynderna ansågs vara
så allvarliga att syndaren efter döden skulle komma att hamna i helvetet om man inte ångrade sig.Hur
gestaltar sig då dessa dödssynder i dagens Sverige? Hur stor påverkan har de på en icke troendes vardag? I
denna antologi får vi ta del av 23 noveller om högmod där vi får möta personer med en alltför stor
självuppskattning. Ta del av underhållande och inspirerande berättelser som exempelvis tiggaren som
vinner på lotteri, den filosoferande prästen, återvändaren till byns klassfest, kvinnan med minnesförlust
och tjejen som planerar bombdåd.Dag Öhrlund skriver en lead story som går som en röd tråd genom hela
antologiserien. Förorden har skrivits av personer som är kända för att på ett fängslande och
intresseväckande sätt arbeta med texter och aktuella frågor. Dessa är Robert Wells (högmod), Linda
Bengtzing (girighet), Ylva Maria Thompson (vällust), Yannick Tregaro (avund), Carl Jan Granqvist
(frosseri) samt Per Ragnar (vrede).
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Högmod - akademibokhandeln.se

John Singer Sargent Högmod och vemod på Nationalmuseum "Varför just John Singer Sargent?", var
Joanna Persman inte ensam om att fråga sig inför den första ...

"Högmod" - splittrat till en början, men storartat efter paus - HD

högmod översättning i ordboken svenska - finska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord
och fraser på alla språk.

Högmod - Dag Öhrlund, Birgitta Backlund, Catrine Tollström, Dag Sandahl ...

2015, Kartonnage. Köp boken Högmod hos oss! Vissa av webbplatsens funktioner begränsas av dina
webbläsarinställningar (t.ex. privat läge).
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HÖGMOD

https://www.bo-fi.club/?p=H%C3%96GMOD&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=H%C3%96GMOD&ln=se
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