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Min kamp VI Karl Ove Knausgård Hent PDF I romanværket Min kamp udforsker Karl Ove Knausgård
nådeløst og selvudleverende sit eget liv, sine ambitioner og svagheder, sin usikkerhed og tvivl, sine relationer

til venner og tidligere kærester, kone og børn og forældre. Det er et værk, hvor livet beskrives i alle dets
nuancer, fra de afgørende, rystende øjeblikke til hverdagslivets mindste detaljer. Det er også et risikabelt
projekt, hvor grænserne mellem det private og det offentlige overskrides, ikke uden omkostninger for

forfatteren selv og de mennesker, der beskrives.

I sjette og sidste bog handler det om realiseringen af værket: om udgivelsen af de tidligere bind og
omstændighederne i forbindelse med dette, om litteraturen selv og dens forhold til virkeligheden.
Karl Ove Knausgårds roman er en af de seneste års mest omdiskuterede bøger. Den har fået flere

prestigefyldte priser og skabt debat langt uden for hjemlandet Norges grænser.
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