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Året Tomas Espedal Hent PDF Året er en bog om at elske den samme hele livet, selv når kærligheden ikke
bliver gengældt. Handlingen begynder den 6. april, den dato den italienske digter Petrarca første gang så sin
elskede Laura, da hun var 13 år. Hudløst og smukt undersøger Tomas Espedal om kærligheden til den ene,
kærligheden som ikke hører op, den kærlighed Petrarca beskriver i digtene til Laura, om den stadig har

relevans i vores tid, den store kærlighed. Er den stadig mulig?

“En lille stor roman, fuld af ulykkelige, kloge sætninger.”
Marianne Krogh Andersen, Weekendavisen

”I rækken af selvbiografiske værker, Gå for ti år siden, Mit privatliv fra i fjor, er Året en kulmination.”
Thomas Bredsdorff, Politiken ♥♥♥♥♥

”… fremragende — gribende … en oplyst og oplysende bog …en af årets vigtigste udgivelser.”

Erik Svendsen, Jyllands-Posten ★★★★★

“… stor litteratur”
Kristin Vego, Information

“En klassisk Espedal-bog”
Villabyerne

Tomas Espedal, f. 1961 i Bergen, debuterede i 1988. Nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris for Gå og Mod
kunsten, som han fik Kritikerprisen for. Han modtog Brageprisen for Mod naturen. Hans forrige roman

Bergeners var også nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris.
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