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A kortárs világirodalom egyik legizgalmasabb és legeredetibb vállalkozása a norvég író, Karl Ove Knausgard hatkötetes
regényfolyama, a Harcom. Piaci siker: hazájában közel félmillió példányt adtak el belőle, és világtrend: huszonkét
nyelvre fordították le eddig. Megjelenése mindenhol beszédtéma és szenzáció lett. A Halál ennek a különleges
önéletrajzi sorozatnak az első könyve. u003cbr /u003eu003cbr /u003e Knausgard negyvenévesen kezdte el lenyűgöző
munkáját: megírni egy élet történetét egyszerűen és titokzatosan, belátva, hogy életünk küzdelme mindig más
életekhez kapcsolódik; vagy éppen az első kötet fő motívumához, a halálhoz. A szerző saját gyermekkorát és apja
életét írja meg annak halálán keresztül. Leszámol vele és elszámol magával, részletesen taglalva a gyarló apa és a
tékozló fiú közötti konfliktusokat. A Halál önéletrajz és regény, filozófiai kísérlet és irodalmi botrány. Valaki más
életéről olvasva saját létezésünk titkaira és tabuira pillantunk rá. A Harcom nem csupán feszegeti a műfaj határait, új
területeket fedez fel az irodalom és az olvasók számára. u003cbr /u003eu003cbr /u003e A sorozat további darabjaiban
a szerelem, a játék, az élet és az álom témáján keresztül olvashatjuk tovább egy ember lehetséges-lehetetlen életét
és harcát.

The big ebook you should read is Halál Harcom 1 Ebooks 2019. You can Free download it to your
computer through simple steps. MOROCCAN-POUFFE.COM in easy step and you can Free PDF it now.
Most popular website for free Books. Site is a high quality resource for free e-books books.Just search for
the book you love and hit Quick preview or Quick download. Best sites for books in any format enjoy it
and don't forget to bookmark and share the love!Open library is a volunteer effort to create and share
e-books online. No registration or fee is required, and books are available in ePub, Kindle, HTML and
simple text formats.If you're looking for a wide variety of books in various categories, check out this site.
From romance to mystery to drama, this website is a good source for all sorts of eBooks.
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