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?Staying alive? publicerades ursprungligen i nummer 1 1995 av
Vanity Fair-inspirerade magasinet Intrig, vars slogan var ?Adjö
tristess?. I Intrig, som gavs ut av Intellecta, kunde vi möta

världsstjärnor som Madonna, Catherine Deneuve eller Federico
Fellini och svenska som Jonas Gardell, Harry Schein och Eva

Dahlgren, ta del av maktintriger, epokgörande modereportage och
målande skildringar av samtiden. 1992?1994 bestod redaktionen
bland andra av chefredaktör Bobo Karlsson, Ingrid Larsson, Anna
Berg, art director Carl Johan Hane samt förlagsredaktör Lars Peder

Hedberg. Från 1994?1995 bestod redaktionen bland andra av
chefredaktör Lars Peder Hedberg, Sandra Grill, Lars Linder och art

director Johan Carlsson, som efterträddes av Lotta Jörgensen.

Få vet så mycket om så många som hon. I 30 år gav Alexandra
Charles innefolket ett ?nattis?. Hos henne dansade alla; Kronprinsen,
Bowie, Stenbeck, Van Morrison, Sidney Poitier. Men trots att hon
sedan länge lever utanför rampljuset är Sveriges enda riktiga

nattklubbsdrottning obrottsligt lojal mot sina gamla stamgäster. Och
hon har inte gett upp, snart är et dags för en ny nattklubb.



Thomas Sjöberg är född 1958 och är verksam som journalist sedan
mer än 35 år. Han har arbetat som nyhetsreporter inom dagspress,
frilansat för populärpress och innehaft olika redaktörsroller, bl.a. 10

år på SAS ombord magasin Scanorama. Han är känd för sina
kontroversiella personporträtt och har skrivit uppmärksammade

biografier över Ingvar Kamprad, Berth Milton och Ingmar Bergman.
Mest känd är han för den bästsäljande boken Carl XVI Gustaf ? Den
motvillige monarken. 2011 mottog han Frilanspriset för sina jour

nalistiska insatser.

Telegram Journalistik ger ut god journalistik som publicerats genom
tiderna ? i bokform. Krönikor, essäer, reportage, artiklar, spännande
features, djuplodande intervjuer, grävande reportage ? journalister
från den så omsusade magasinsboomen under 80-, 90- och 00-talet
öppnar sina digra arkiv, och det har skrivits fantastiska texter även
innan dess som nu kan tillgängliggöras igen. Det skrivs dessutom
nya texter, som nu kan läsas direkt ? i en e-bok eller en tryckt bok,

läsaren väljer.

Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Staying alive&s=sebooks

