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Året Tomas Espedal Hent PDF Forlaget skriver: Jeg ville gerne skrive en bog om årstiderne / forår efterår
sommer vinter / de lyse dage i april og juni / mørket i august / beskrive månederne ugerne dagene / timerne

på dagen / og forandringerne som gentager det samme /altid på en ny måde 

Så enkelt, så smukt åbner Tomas Espedals nye roman, Året. Tomas Espedals prosa har altid haft en poetisk
undertone, og i denne bog er det poetiske endnu mere fremtrædende end tidligere. Året er en bog om at elske
den samme hele livet, selv når kærligheden ikke bliver gengældt. Det er en bog om aldring, desperation og
dødslængsel, om stilstand og gentagelse. Handlingen begynder den 6. april, den dato den italienske digter
Petrarca første gang så sin elskede Laura, da hun var 13 år. Hudløst og smukt undersøger Tomas Espedal om
kærligheden til den ene, kærligheden som ikke hører op, den kærlighed Petrarca beskriver i digtene til Laura,

om den stadig har relevans i vores tid, den store kærlighed. Er den stadig mulig? 

Tomas Espedal (f. 1961) bor i Bergen og debuterede som forfatter i 1988. Han har udgivet en række romaner,
og har været nomineret tre gange til Nordisk Råds Litteraturpris. Han har modtaget Brageprisen,

Kritikerprisen og Gyldendalprisen, og hans bøger er oversat til en række sprog.

 

Forlaget skriver: Jeg ville gerne skrive en bog om årstiderne / forår
efterår sommer vinter / de lyse dage i april og juni / mørket i august /

beskrive månederne ugerne dagene / timerne på dagen / og
forandringerne som gentager det samme /altid på en ny måde 

Så enkelt, så smukt åbner Tomas Espedals nye roman, Året. Tomas
Espedals prosa har altid haft en poetisk undertone, og i denne bog er
det poetiske endnu mere fremtrædende end tidligere. Året er en bog
om at elske den samme hele livet, selv når kærligheden ikke bliver
gengældt. Det er en bog om aldring, desperation og dødslængsel, om
stilstand og gentagelse. Handlingen begynder den 6. april, den dato
den italienske digter Petrarca første gang så sin elskede Laura, da
hun var 13 år. Hudløst og smukt undersøger Tomas Espedal om
kærligheden til den ene, kærligheden som ikke hører op, den

kærlighed Petrarca beskriver i digtene til Laura, om den stadig har
relevans i vores tid, den store kærlighed. Er den stadig mulig? 

Tomas Espedal (f. 1961) bor i Bergen og debuterede som forfatter i
1988. Han har udgivet en række romaner, og har været nomineret tre
gange til Nordisk Råds Litteraturpris. Han har modtaget Brageprisen,
Kritikerprisen og Gyldendalprisen, og hans bøger er oversat til en

række sprog.
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