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Entusiastisk og reflektert om bøker, forfattere og lesningens gleder Hvorfor lese? Hvordan lese? Livet!
Litteraturen! er en innfallsport til en lesning som er personlig, reflektert, langsom. Boken består av
litteraturkritikken Tor Eystein Øverås har publisert i Klassekampen og Morgenbladet de siste tre årene, her
komponert slik at linjer og mønstre i hans tenkning om litteratur blir tydelige. Det er blitt en utfordrende og
opplysende reise gjennom viktige europeiske forfatterskap, hvor forholdet mellom liv og diktning stadig
dukker opp og belyses: Hos skandinaver som Enquist, Lindgren og Lagerlöf. Hos klassikere som Stendhal,
Thomas Mann og Virginia Woolf. Hos nyere ikoner som Coetzee, McEwan og Pamuk.
Her er også innsiktfulle nedslag i yngre, toneangivende forfatterskap. Livet! Litteraturen! bringer garantert
leseren ut av vante tankemønstre.#11
Heidi Holtans eksemplar av "Livet! Litteraturen! - 56 forsøk og forslag" av Tor Eystein Øverås. "Livet!
Litteraturen! - 56 forsøk og forslag" av Tor Eystein Øverås - Se omtaler, sitater og terningkast. 56 artikler hvor
forfatter og litteraturkritiker Tor Eystein Øverås søker å nærme seg livet gjennom litteraturen, og litteraturen
gjennom livet, ved å lese. Livet! Litteraturen! (Heftet) av forfatter Tor Eystein Øverås. Språk. Pris kr 148 (spar
kr 21). Se flere bøker fra Tor Eystein Øverås. Litteraturen gir trøst. Hagerup har en enorm leseevne og kan
fransk, italiensk, latin, tysk, engelsk og spansk.
Den nye samtaleboken med Alf van der Hagen. Livet! Litteraturen! (Ebok) av forfatter Tor Eystein Øverås.

Språk.
Pris kr 149. Se flere bøker fra Tor Eystein Øverås. Litteraturen er tross alt det eneste området hvor man kan la
være å tjene penger uten å virke latterlig. Litteraturen løper alltid foran livet. Livet og øyeblikkene; Barn og
familie; Pipsi & Pipsa; SANG & TALE Teksthjelp;. Han visste alt om litteraturen, bortsett fra hvordan han
skulle nyte den. PRISVINNEREN: Shakespeare-forskeren Stephen Greenblatt er også en stor formidler, som
er opptatt av å finne det livsnære og historiske i litteraturen.
Livet! Litteraturen! Tor Eystein Øverås er født i 1968, og debuterte i 1993 med romanen Tittelløs. Han gikk
på Skrivekunstakademiet i Hordaland, før han.

