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Min kamp är Karl Ove Knausgårds mäktiga självbiografiska roman. Första delen inleds med en svepande
beskrivning av varje människas slutpunkt, döden. Det är runt detta ofrånkomliga faktum boken kretsar, från
barndom till vuxenhet.
I centrum står en far som i hela sitt liv agerat onåbar och omöjlig att förstå. När Karl Ove får beskedet om
faderns död inleds ett sorgarbete som sätter hela minnet på spel. Det som följer är ett hårt uppvaknande och en
begravning av en far han aldrig kände.
Min kamp är en av de senaste årens mest omdiskuterade böcker. Den har belönats med prestigefulla priser och
vållat en debatt långt utanför hemlandet Norges gränser. Romanen kommer att ges ut i sex fristående band,
varav detta är den första delen.
Sagt om boken:
"Jag tycker att Min kamp är strålande."

Dagens Nyheter
"Mästerlig"
Arbetarbladet
"Man slukar Min kamp
Hallandsposten
"Omtumlande och totalt uppslukande"
Göteborgs-Posten
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. Forhåndspublisert til 18 Mai. Jeg husker det som om det var i går at du
stod ved sengekanten min og strøk meg på kinnet. Dine myke hender og ditt omsorgsfulle. Motta melding for
pause- og sluttresultat i en kamp. Vi sier også i fra om kampdetaljene har endret seg! Lokalavis for
Fredrikstad. Nyheter, sport, kultur, tema og lenker. Team Randesund. Team Randesund er en gruppe
sponsorer som er en uvurderlig støttespiller til klubben. Sponsorene ser verdien i å støtte opp om det arbeidet
vil. Oilers: Van Guilder avgjorde spennende kamp i Oslo Mark Van Guilder avgjorde for Oilers, bare
sekunder før sluttsignalet gikk etter forlenget spilletid. Lansering av Bodil Christine Erichsens bok Norske
kvinners liv og kamp 1850-2000, bind 1, utgitt på Res Publica. For første gang foreligger en samlet oversikt
over.
Kolbotn dro til Lillestrøm som nederlagsdømt, men etter knallhard jobbing dro Ina Gausdal og Ingrid
Elvebakken (bildet) hjem med ett poeng etter å ha møtt. Historien; Politiloggen; Kart; Om; Kapittel 1. EV13K,
en norsk spion i kamp mot nazistene. Kapittel 2. Det måtte en kule til for å overbevise ham. Kapittel 3 Nardo
spilte en meget god kamp om å bli blant de 16 siste lagene i NM. Åndalsnes fikk et tidlig ledermål, men Nardo
gikk så opp i 2-1 ledelse.

