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BESKRIVNING

"Detta fantastiska, som du snart ska få möta och se, är så lätt att tappa ur sikte, och det finns nästan lika
många sätt att göra det på som det finns människor. Det är därför jag skriver den här boken till dig. Jag vill
visa dig världen, som den är, runt omkring oss, hela tiden. Bara genom att göra det kan jag själv få syn på
den."Ett barn väntar på att födas. Och en far slår sig ner för att skriva till det. Om vad som väntar, om
märkliga fenomen och föremål, människor och djur, vilka alla är en del av det vi kallar världen. Han
skriver om solen och om grävlingen, om termosen och om pisset, om sängen och om ensamheten. Och
under tiden växer barnet i mörkret.Karl Ove Knausgård har skrivit fyra årstidsböcker, varav Om hösten är
den första, med dedikationen Brev till en ofödd dotter. Här beskriver han i korta nedslag tillvaron så som
den ter sig för honom - livets små mirakel och stora vardagligheter, vilka tillsammans bildar ett slags
personlig och slumpmässig encyklopedi."Samtidigt ömheten, innerligheten, nakenheten och den
gravallvarliga naivism som besjälar de mest prosaiska tingestar (i Knausgårds händer förvandlas en vanlig
kaffetermos till familjens totem) alltsammans återspeglat i Vanessa Bairds vackra illustrationer. För de
många hängivna Knausgårdianerna är boken givetvis en guldgruva, att bläddra i och söka tröst
ur."Expressen om Om hösten



2

VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Samtalskort om hösten | Förskoleforum

Höstvisa av Tove Janson: Vägen hem var mycket lång och ingen har jag mött, nu blir kvällarna kyliga och
sena. Kom trösta mej en smula, för nu är jag ganska ...

Knausgård, K - Om hösten - 13072036 - Norstedts

Hösten närmar sig så smått, en årstid som bjuder på både spridda skurar och sprakande färger. Men hur
mycket vet du om hösten? Gör vårt kluriga quiz och ...

Att dejta om hösten - Dagens Arena

Diktsviten En ros från Allmag ur Om hösten (1951) Ces nymphes, je les veux perpétuer. Si clair… 1.
Fragment av folkparkens dansmelodier men havet lockande bortom -
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Om hösten

https://www.bo-fi.club/?p=OM%20H%C3%96STEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=OM%20H%C3%96STEN&ln=se
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