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Min kamp 3 Karl Ove Knausgård boken PDF Tredje delen av Karl Ove Knausgårds mäktiga autofiktiva
roman Min kamp kretsar kring en familj som en vacker augustidag 1969 flyttar in i sitt nya hus i Tromøya

utanför Arendal på den norska sydkusten.

Familjens yngste heter Karl Ove och är bara åtta månader gammal. I detta hus ska ha tillbringa hela sin
barndom med cykelutflykter, kompisar, fotboll och musik. Men idyllen har en mörk underton. Pojken som

framstår som så känslig har också en beräknande och manipulativ sida - djupt präglad som han är av livet i en
familj styrd av en kontrollerande och oberäknelig fader.

I första delen av Min kamp fick läsaren följa Karl Ove Knausgårds tonår och de blandade känslorna i
samband med faderns begravning, i den andra delen står ett mognande författarskap och flytten till Sverige i

centrum. Bok tre behandlar uppväxten i en kärnfamilj.

Karl Ove Knausgårds roman är en av de senaste årens mest omdiskuterade böcker. Ännu en gång har han
skrivit en fascinerande och mångfasetterad närstudie - den här gången i form av ett porträtt av konstnären som

ung.
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Pojken som framstår som så känslig har också en beräknande och
manipulativ sida - djupt präglad som han är av livet i en familj styrd

av en kontrollerande och oberäknelig fader.
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tonår och de blandade känslorna i samband med faderns begravning,
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Sverige i centrum. Bok tre behandlar uppväxten i en kärnfamilj.
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