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BESKRIVNING

Med sjätte delen avslutar Karl Ove Knausgård sin episka autofiktiva roman Min kamp. På ett helt igenom
självutlämnande sätt har han blottställt ambitioner och svagheter, osäkerhet och tvivel och inifrån skildrat
sina relationer till fru och barn, mor och far, vänner och bekanta. Det är en roman i vilken livet skildras i
alla sina nyanser, från de avgörande och upprivande ögonblicken till vardagslivets tillsynes obetydliga
detaljer.Min kamp är också ett högriskprojekt där gränsen mellan det privata och offentliga överskridits,
vilket under arbetets gång gett tydliga återverkningar både för författaren själv och för hans närstående. I
den avslutande delen får vi följa verkets fullbordan: den kontroversiella utgivningen av de tidigare delarna,
pressen att förmå slutföra arbetet samt inte minst en studie i litteraturen och dess förhållande till
verkligheten.Min kamp 1-6 är en av de senaste årens mest uppmärksammade romaner. Runt om i världen
har den väckt frågor om vad som är litteratur och vad som är privat, och flera inflytelserika kritiker har
hyllat den som en av vår tids stora läsupplevelser."Med storartad berättarkraft återskapar Knausgård ett liv,
en generation, en epok."Carl-Henning Wijkmark
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Karl Ove Knausgård | Min kamp, del 1-3 | Kultur | Expressen

Gör en bra affär på Min kamp 6 (E-bok, 2013) Lägst pris just nu 55 kr bland 3 st butiker. Varje månad
hjälper vi över 1,2 miljoner svenskar att jämföra ...

Min kamp 6 - Karl Ove Knausgård - Bok | Akademibokhandeln

Pris: 69 kr. E-bok, 2013. Laddas ned direkt. Köp Min kamp 6 av Karl Ove Knausgård på Bokus.com.

Karl Ove Knausgård: Min Kamp 6 | Aftonbladet

Min kamp av Knausgård, Karl Ove: Min kamp är Karl Ove Knausgårds mäktiga självbiografiska roman.
Första delen inleds med en svepande beskrivning av varje ...
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MIN KAMP 6

https://www.bo-fi.club/?p=MIN%20KAMP%206&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=MIN%20KAMP%206&ln=se
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