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I romanverket Min kamp utforsker Karl Ove Knausgård nådeløst og selvutleverende sitt eget liv, sine
ambisjoner og svakheter, sin usikkerhet og tvil, sine relasjoner til venner og kjærester, kone og barn, mor og
far. Det er et verk der livet beskrives i alle nyanser, fra de avgjørende, rystende øyeblikkene til hverdaglivets
minste detaljer. Det er også et risikabelt prosjekt der grensene mellom det private og det offentlige
overskrides, ikke uten omkostninger for forfatteren selv og for menneskene som beskrives. I sjette og siste bok
handler det om realiseringen av verket: om utgivelsen av de tidligere bindene og omstendighetene rundt, om
litteraturen selv og dens forhold til virkeligheten.
Under arbeidet med «Min kamp 6» ville Karl Ove Knausgårds kone Linda Boström Knausgård ta sitt eget liv
og hun ble innlagt med depresjoner og mani. Bind 6 ble også min kamp og jeg har brukt mange måneder på å
lese den. Avbrutt av andre bøker og andre sysler. Essayet om Hitler kjempet jeg meg igjennom. «Min kamp
bind 6 er en uforskammet lang bok … At man likevel, med høy puls, fuktige håndflater og en klump i halsen,
henger med hele veien, skyldes Knausgårds. Min kamp 6 (Lydbok MP3-CD) av forfatter Karl Ove Knausgård.
Lydbøker voksne. Pris kr 131 (spar kr 18). Se flere bøker fra Karl Ove Knausgård. Karl Ove Knausgårds Min
kamp innebar en enorm litterær satsning, og er en stor bok i mer enn én forstand: Min kamp ble utgitt som
seks romaner. (Dagbladet): På torsdag lanseres «Min kamp. Sjette bok», som er den siste i Karl Ove
Knausgårds romanprosjekt.
I magasinet KK har hans kone, Linda. Kjøp Min kamp 6. I romanverket Min kamp utforsker Karl Ove
Knausgård nådeløst og selvutleverende sitt eget liv, sine ambisjoner og svakheter, sin usikkerhet. Kjøp 'Min
kamp, roman' av Karl Ove Knausgård fra Norges raskeste nettbokhandel.
Vi har følgende formater tilgjengelige: CD, Innbundet, E-bok, Heftet 9788249506866 Med sjätte delen
avslutar Karl Ove Knausgård sin episka autofiktiva roman Min kamp. På ett helt igenom självutlämnande sätt

har han blottställt ambitioner och. Min kamp på Dagsrevyen. Min kamp er tiårets litterære sensasjon. Med den
tok Karl Ove Knausgård et stort, boklesende publikum med storm, også langt utenfor.

