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Mod naturen Tomas Espedal Hent PDF Forlaget skriver: Mod naturen er en undersøgelse af arbejdet:
fabriksarbejdet, skrivearbejdet og kærlighedsarbejdet. Og en bog om den svære kærlighed mellem en ældre
mand og en yngre kvinde. Hvad er naturligt? Og hvorfor drages fortælleren mod det umulige: den umulige
kærlighed, bøgerne, myterne, tabuerne? Han læser fortællingen om Abélard og Héloïse, og langsomt går det

op for ham, at han selv lever mod naturen.

»Espedal viser endnu engang, at han er en af Nordens stærkeste forfatterstemmer. Om ikke dén stærkeste.« -
Jeppe Krogsgaard Christensen, Berlingske, *****

»Tomas Espedal er Knausgårds rejsefælle og skyggebokser. Begge skriver hudløst ærligt og bundløst
digterisk.« - Kim Skotte, Politiken, ♥♥♥♥♥

»Med sin kirurgiske hånd, sit præcise snit ind i livet og lykken og sit usentimentale blik ned i kældermørket
har Tomas Espedal sat sig på toppen af bjerget i norsk litteratur.« - Liselotte Wiemer, Kristeligt Dagblad

 

Forlaget skriver: Mod naturen er en undersøgelse af arbejdet:
fabriksarbejdet, skrivearbejdet og kærlighedsarbejdet. Og en bog om
den svære kærlighed mellem en ældre mand og en yngre kvinde.
Hvad er naturligt? Og hvorfor drages fortælleren mod det umulige:
den umulige kærlighed, bøgerne, myterne, tabuerne? Han læser

fortællingen om Abélard og Héloïse, og langsomt går det op for ham,
at han selv lever mod naturen.

»Espedal viser endnu engang, at han er en af Nordens stærkeste
forfatterstemmer. Om ikke dén stærkeste.« - Jeppe Krogsgaard

Christensen, Berlingske, *****

»Tomas Espedal er Knausgårds rejsefælle og skyggebokser. Begge
skriver hudløst ærligt og bundløst digterisk.« - Kim Skotte,

Politiken, ♥♥♥♥♥

»Med sin kirurgiske hånd, sit præcise snit ind i livet og lykken og sit
usentimentale blik ned i kældermørket har Tomas Espedal sat sig på
toppen af bjerget i norsk litteratur.« - Liselotte Wiemer, Kristeligt

Dagblad

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Mod naturen&s=dkbooks


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


