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Dagbøger Franz Kafka Hent PDF Franz Kafkas dagbøger begynder i 1910 og slutter i 1923 året før hans død.
De giver et forbløffende indblik i forfatterens liv og verden.

Dagbøgerne er oversat af Karsten Sand Iversen og tilrettelagt af Carl H.K.-Zakrisson.

Pressen skrev:

(seks hjerter) Kafka bag myternes mur Forlaget Vandkunsten og Karsten Sand Iversen har givet os mulighed
for med den komplette, brillante oversættelse og udgivelse af Kafkas 'Dagbøger', … at møde en anden Kafka

end den, de fleste af os troede, vi kendte. Mikkel Bruun Zangenberg, Politiken

Dagbøger i verdensklasse Franz Kafka var undertiden i en ekstatisk skriverus, da han skrev sine dagbøger …
Udgivelsen er en kulturpolitisk begivenhed, der minder os om, hvad sand litteratur er og kan. Moritz

Schramm, Kristeligt Dagblad.

(seks stjerner) Geniet over skulderen Dag til dag-notater begået af et geni, der hele tiden tvivlede på sit eget
talent ... Dagbøgernes karakter af dagbøger er intakt, også på dansk … og det er på den præmis, de mange

sider skal læses. Gør man det med åbent sind og plads til tvivl, er der umådeligt meget at hente. En
udgivelsesmæssig bedrift. Søren Kassebeer, Berlingske

(seks stjerner) Kafkas kreative maskinrum Franz Kafkas dagbøger … giver et unikt indblik i mandens liv og
forfatterskab. Mikael Busch, Jyllands-Posten

Den kaoskompetente Dagbøger 1-3 giver over næsten tusind sider læseren adgang til [Kafkas] indre
kontorlandskab, og skulle man undervejs geråde udi tvivl om detaljer, hjælpes man på vej af omhyggelige
fodnoter… løfter man så blikket undervejs, opdager man, at hvad man her bevidner, simpelt hen er et

historisk moment. Erik Skyum-Nielsen, Information

[Dagbøgerne] er en guldgrube, for de fortæller selvfølgelig om Kafkas liv og færden men endnu mere om
hans overvejelser om at skrive, iagttagelser til senere brug i forfatterskabet, tekstskitser … og tegninger.

Dagbøgerne begynder i 1910 og slutter i 1923. Det er et komplekst og fascinerende univers at grave sig ned i.
Folkebibliotekernes lektørudtalelse
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