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Gå. Eller kunsten at leve et vildt og poetisk Tomas Espedal Hent PDF Tomas Espedal, f. 1961 i Bergen,
debuterede i 1988 med "En vill flukt av parfymer". Han er utdannet ved Universitetet i Bergen og har i en
periode boet i København hvor han begyndte at skrive for alvor. ”GÅ” er hans tiende roman. Indstillet til

Nordisk Råds Litteraturpris 2007.
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.

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. Overalt hvor han kommer frem er himlen hans tag, og mens han går
fører han samtaler med filosoffer og digtere som Rousseau, Wordsworth, Hölderlin, Baudelaire, Kierkegaard

og Nietzsche.
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Bergens gader, ud på landet, besøger venner, forfattere og litterater.
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