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BESKRIVNING

Otto sitter i sin arbetslägenhet och minns sitt liv. Många skulle nog kalla det omväxlande och intressant.
Han är författare, har rest mycket, älskar musik och spelar själv inte så illa. Han har dessutom varit en
framträdande politiker, och har roat sig med att räkna ut att han under tretto år suttit i 16 775 möten.Men
när Otto ser sig i spegeln är det inte spåren av ett rikt liv med stimulerande arbetsupggifter han ser. Otto
har ett ärr tvärs över hela bröstet efter en hjärtoperation, och tycker att han han ser ut som ett spöke. Han
tänker ofta på döden.Från lägenheten intill hör Otto ganska ofta någon som gråter. Det visar sig vara barn
han hör, de går hos en terapeut med eldfärgat hår som heter Tuula. Otto och Tuula blir vänner. Ibland
hjälper hon också honom att gråta.Ottos liv är en tankebok och roman i ett enda stycke. En sorgsen men
samtidigt mycket vital betraktelse över ett liv och världen som omger det: musiken, politiken, litteraturen
och kärleken.Claes Andersson har allt sedan debuten som poet för snart femtio år sedan varit ett av de
ledande namnen i den finlandssvenska litteraturen, och en av de viktigaste rösterna inom den svenska
poesin över huvud taget.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Ottos liv av Claes Andersson - LitteraturMagazinet

RECENSION. Claes Anderssons nya prosabok "Ottos liv" anknyter på många sätt till författarens
memoarbok "Varje slag mitt hjärta slår", som gavs ut för ...

Claes Andersson | Ottos liv | Göteborgs-Posten - Kultur

Under alla år som jag älskat litteratur och läst skön litteratur så har också de finlandssvenska författarna
fått vara med. De är mycket duktiga, intressanta ...

Ottos liv - Claes Andersson - Bok (9789100126971) | Bokus

Otto's on the River - 287 Water Street, Augusta, Maine 04330 - Rated 4.7 based on 86 Reviews "The
entrées: Filet mignon and seared duck breast"
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