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Mellem 1963 og 1980 modtog Bernhard 9 af de mest prestigefyldte priser i den tysksprogede verden. I Mine
priser redegør Bernhard for omstændighederne i forbindelse med disse prisceremonier og de indimellem
skandalelignende scener der fulgte hans ofte provokerende takketaler. Thomas Bernhard (1931-1989), østrigsk
forfatter, hvis værker hører til de betydeligste inden for tysksproget litteratur efter Anden Verdenskrig.
Bernhard har skrevet en lang række skuespil og romaner, der ofte behandler problemer ved den moderne
civilisation, kultur og tradition. Uddrag: "Det vi taler om er uudforsket, vi lever ikke, men formoder og
eksisterer som hyklere, fornærmede som vi er, i naturens fatale, når alt kommer til alt, letale misforståelse som
vi i dag i kraft af videnskaben er fortabt i; fremtrædelserne er dødelige for os, og ordene som vi jonglerer med
i hjernen på grund af vores forladthed, de tusinde og hundredetusindevis af forslidte ord som vi takket være
den infame sandhed kan erkende som den infame løgn og omvendt den infame løgn som den infame sandhed,
uanset sprog, uanset forhold, ordene som vi drister os til at udtale og skrive, og som vi som talende vover at
fortie, ordene som kommer af intet, som ikke er til noget, som ikke er for noget, hvilket vi ved og holder
hemmeligt, ordene som vi klamrer os til fordi vi er vanvittige af afmagt og ramt af galskabens fortvivlelse,
ordene som kun inficerer og ignorerer, udvisker og forværrer, ydmyger og forfalsker, forkrøbler og fordunkler
og formørker, som når de kommer ud af munden og nedfældes på papiret, misbruger os ved hjælp af deres

misbrugere; ordenes og deres misbrugeres karakter er det uforskammede; ordenes og deres misbrugeres
åndstilstand er den hjælpeløse, lykkelige, katastrofale . . ."
0 problemer Prisgaranti Dag til dag levering COBRA TOURS VOLUNTOURISM PACKAGE. prisliste Her
kan du se vores vejl. Gulve Læs mere. prisliste Her kan du se vores vejl. Udendørs PA Gulve &- Wiking.
Flest priser og forhandlere.
Læs nyheder, anmeldelser og produktinformation Danmarks største prissammenligning og købsguide for
spil, dvd, hifi og IT. Jeg skal gøre mit bedste for at opfylde dem. prisliste Her kan du se vores vejl. Før du
opdaterer firmwaren, skal du kontrollere, at din enhed er sluttet til st. Udendørs PA Gulve &- Wiking. Flest
priser og forhandlere. Læs nyheder, anmeldelser og produktinformation Danmarks største prissammenligning
og købsguide for spil, dvd, hifi og IT. Bestil de billigste flybilletter i Europa direkte på Ryanairs officielle
websted. Once upon a time Falun Mine was once the biggest copper mine in Europe and was known as
Sweden’s treasure chest. Læs om bredbånd her og skift i dag.
denne side beskriver alle priser på Copenhagen Fertility Center Logg inn på Mine sider for full oversikt over
dine abonnementer hos Telenor. Du kan nu få faste pladser og meget andet online. It is set in the Auschwitz.
Læs mere. Chess games of Garry Kasparov, career statistics, famous victories, opening repertoire, PGN
download, discussion, and more. Hvad kan jeg få for mine gamle, brugte grammofonplader. denne side
beskriver alle priser på Copenhagen Fertility Center Logg inn på Mine sider for full oversikt over dine
abonnementer hos Telenor.

