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Hjemme - ude Karl Ove Knausgård Hent PDF Karl Ove Knausgård sidder hjemme i Skåne med kone, fire små
børn og en hund. Han ser fodbold på tv og falder i søvn foran skærmen. Han foretrækker 0–0-kampe,

cigaretter, kaffe og Argentina.

Fredrik Ekelund er ude, han er i Brasilien, hvor han spiller fodbold på stranden og ser kampene live sammen
med andre. Fredrik elsker kampe, der ender 4–3 og hold, der spiller elegant fodbold. Han foretrækker

caipirinha og Brasilien.

HJEMME – UDE er en fodboldbog ud over det sædvanlige. De to forfattere bruger VM i Brasilien og
fodbolden som udgangspunkt for refleksioner omkring liv og død, kunst og politik, klasse og litteratur. Hvad

vil det sige at være hjemme i en globaliseret verden?

Denne brevveksling giver læseren indblik i stort og småt og giver os historier fra to skabende forfattere, og vi
kommer ind under huden på dem begge. Vi får indblik i deres forhold til deres samtid og om fodboldens plads
i dereseget liv, betydningen spillet har for mennesker og spørgsmålet: Var VM 2014 det bedste VM i fodbold,

der nogensinde er spillet?

Karl Ove Knausgård (f. 1968) debuterede i 1998 med romanen Ude af verden, som han fik Kritikerprisen for.
I 2004 udkom Alting har en tid, som blev nomineret til Kritikerprisen og Nordisk Råds Litteraturpris.
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Denne brevveksling giver læseren indblik i stort og småt og giver os
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