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I blindo Claudio Magris boken PDF Jørgen Jørgensen framstår som en av 1800-talets märkligaste och mest
fascinerande gestalter. Han föddes som dansk men lyckades 1809 för en kort tid bli kung av Island. Han

gjorde långa sjöresor men slog sig ner i England, där han ägnade sig åt spel och dryckenskap och försörjde
sig med nog så okonventionella metoder. Han dömdes till fängelse och slutligen till döden, men deporterades
i stället till Tasmanien där han slutade sina dagar. Han är huvudperson i Claudio Magris nya bok I blindo,

som är en fantasieggande roman. Claudio Magris berättar också om en av de många italienare som efter andra
världskriget sökte sig till Jugoslavien för att hjälpa till att bygga socialismen men som uppfattades som
spioner och hamnade i fruktansvärda fångläger. Dessa två livsöden har Magris vävt samman med Jasons

äventyr i den gamla grekiska sagan. Tillsammans har det blivit en färgstark och kraftfull roman inspirerad av
de stora latinamerikanska och sydeuropeiska berättarna.Claudio Magris är född 1939 i Trieste i Italien och

var i många år professor i tyska språket och litteraturen i sin hemstad. Magris fick sitt internationella
genombrott med den stora essäromanen Donau, som kom på svenska 1990 och som behandlar den
centraleuropeiska kulturen och kulturhistorien. I Donau och i de följande böckerna Ett annat hav,

Mikrokosmos och Utopi och klarsyn har Magris visat på det fruktbara i mötet mellan reseskildring, roman
och essä. I blindo, som är en berättartekniskt avancerad dokumentärroman om mänsklighetens oförnuft,

svekfullhet och oförmåga att se, är hans hittills största satsning som renodlad romanförfattare.
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mest fascinerande gestalter. Han föddes som dansk men lyckades
1809 för en kort tid bli kung av Island. Han gjorde långa sjöresor

men slog sig ner i England, där han ägnade sig åt spel och
dryckenskap och försörjde sig med nog så okonventionella metoder.
Han dömdes till fängelse och slutligen till döden, men deporterades i
stället till Tasmanien där han slutade sina dagar. Han är huvudperson
i Claudio Magris nya bok I blindo, som är en fantasieggande roman.
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efter andra världskriget sökte sig till Jugoslavien för att hjälpa till att
bygga socialismen men som uppfattades som spioner och hamnade i
fruktansvärda fångläger. Dessa två livsöden har Magris vävt samman
med Jasons äventyr i den gamla grekiska sagan. Tillsammans har det

blivit en färgstark och kraftfull roman inspirerad av de stora
latinamerikanska och sydeuropeiska berättarna.Claudio Magris är
född 1939 i Trieste i Italien och var i många år professor i tyska

språket och litteraturen i sin hemstad. Magris fick sitt internationella
genombrott med den stora essäromanen Donau, som kom på svenska

1990 och som behandlar den centraleuropeiska kulturen och
kulturhistorien. I Donau och i de följande böckerna Ett annat hav,
Mikrokosmos och Utopi och klarsyn har Magris visat på det

fruktbara i mötet mellan reseskildring, roman och essä. I blindo, som
är en berättartekniskt avancerad dokumentärroman om

mänsklighetens oförnuft, svekfullhet och oförmåga att se, är hans
hittills största satsning som renodlad romanförfattare.
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