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Gå Tomas Espedal Hent PDF Tomas Espedal starter med at gå, der hvor han bor, han vandrer i Bergens gader,
ud på landet, besøger venner, forfattere og litterater. Han går sammen med vennen Narve gennem de arabiske
forstæder ind i Paris, og senere går han fra Grækenland til Tyrkiet. Himlen er hans tag, og mens han går, fører
han samtaler med filosoffer og digtere som Rousseau, Wordsworth, Baudelaire, Kierkegaard og Nietzsche.

En anderledes, dybt personlig og original roman om at gå. Gå ind i sig selv. Gå ud i verden, søge friheden,
krydse broer og grænser. Gå i Rimbauds fodspor. Men det er også en roman om at gå på druk eller gå i

hundene og mest af alt ligne en vagabond eller landstryger. Således er bogen en hyldest til det frie liv og til
kunstneren som outsider.

"Den norske forfatter Tomas Espedal har gjort sine mange fodrejser til et eksistentielt livsprojekt. Det har han
skrevet en charmerende og tankevækkende bog om." – May Schack, Politiken

"Charmerende og flere steder utrolig godt skrevet i sin lettere abrupte, springende stil. Gå er i sine bedste
passager en vital glædessang." – Martin Krogh Andersen, Berlingske, ****
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