Uroens bok
Forfatter:

Fernando Pessoa

Forlag:

Solum Forlag A\S

Originaltittel:

Livro do desassossego

Oversatt av:

Rugstad, Christian

Sprak:

Bokmål

Antall sider:

453

ISBN/EAN:

9788256012145

Kategori:

Romaner

Utgivelsesar:

2000

Uroens bok.pdf
Uroens bok.epub

FERNANDO PESSOA (1888-1935) er Portugals betydeligste forfatter ved siden av nasjonalskalden Luiz Vaz
de Camões. Han publiserte forholdsvis lite i løpet av sitt liv, men etter Pessoas død ble det funnet utallige
manuskripter i hans etter hvert legendariske amerikakoffert. Fernando Pessoa skrev sjelden under eget navn.
Han benyttet seg av såkalte heteronymer
definerte og adskilte dikterpersonligheter som uttrykte forskjellige - og ofte innbyrdes uforenlige - sider ved
hans dikteriske personlighet. Uroens bok er tillagt Bernardo Soares, en skikkelse som ligger tett opptil Pessoa
selv - og et ubotelig ensomt og hypersensitivt menneske som forteller sin "selvbiografi uten hendelser" og sin
"historie uten liv". Uroens bok kretser om jeg'ets oppløsning, livsledens innerste vesen, drømmenes natur og
den moderne tids splittede univers.
Den er tragisk, den er komisk, den er poetisk og stillferdig provoserende.
Bokhandel med fraktfri levering. Stort utvalg av bøker innenfor sjangerne roman, krim/spenning og
fantasy/science fiction. Fikk du med deg disse blogginnleggene? En lunefull rase; Hjernen sitter i kroppen -

oversetterens fornemmelse for ubehag; I krig og kjærlighet – om ironi og. Normalkontrakt for oversettelser.
Avtale om Normalkontrakt for oversettelser er inngått mellom Norsk faglitterær forfatter- og
oversetterforening og Norsk. Bokelskere.no er et åpent, vennlig og gratis nettsamfunn for folk som liker bøker.
Her kan du lage din egen boksamling på nett, trille terningkast, skrive omtaler. Vil du være med i NRKs
produksjoner? Her finner du ulike NRK-konsepter du kan delta i.
Vil du jobbe sammen med oss for å skape godt og viktig innhold for TV, radio eller nett? I NRK forventes det
mye av deg, men du får også tilgang til fantastiske. Bokklubben nettbokhandel. Billige bøker med maks rabatt.
Nye romaner krim barnebøker fakta lydbøker e-bøker klassikere.

