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Ulysses er et af de helt centrale og nyskabende værker i 1900-tallets litteratur og et højdepunkt i den litterære
modernisme - provokerende, morsom, rørende og ind i mellem ganske utilgængelig. Romanen skildrer
Dublins brogede liv i løbet af én enkelt dag, nærmere bestemt d.
16. juni 1904. Vi følger to hovedpersoner - den unge skolelærer Stephen Dedalus og den midaldrende, jødiske
annoncesælger Leopold Bloom - på deres færd gennem byen og får et højst intimt indblik i deres adfærd og
tankeliv. Ulysses er en universel historie om kærlighed, svigt og magt - en bog, der er svaret på alt! Nu
udkommer dette storværk i en ny og spændstig dansk oversættelse af Karsten Sand Iversen. Pressen skriver:
»Der er liv og poesi i Karsten Sand Iversens flotte og dristige nye oversættelse af et af verdenslitteraturens
mesterværker.« ****** – Lars Ole Sauerberg, Jyllands-Posten »Skøn og sjofel, sofistikeret og saftig, vild og
vanvittig, krævende og kulret kommer Joyces ’Ulysses’ os i møde i Karsten Sand Iversens fuldt ud prægtige
gendigtning. Det er nu, ’Ulysses’ skal læses eller genlæses.« ****** – Mikkel Bruun Zangenberg, Politiken
»Karsten Sand Iversens fænomenale nyoversættelse slår Mogens Boisens gamle oversættelse af marken […]
Med Joyces skandaløse, skabrøse værk blev fortællekunsten absolut moderne« – Erik Skyum-Nielsen,
Information »Årets vigtigste klassikeroversættelse udkommer i dag. James Joyces skelsættende Ulysses er i
den nye udgave både præcis og musikalsk« – Michael Bach Henriksen, Kristeligt Dagblad »Ulysses er meget
morsommere og langt mere spændende end sit rygte. Den kan sagtens læses af almindelige dødelige. Og i den

nye oversættelse får vi endda en mere personlig version, der har karakter ligesom originalen.« – Kristian
Ditlev Jensen, Weekendavisen
for older motorcyclists, one of the largest organizations of its kind in New Zealand, is now a familiar.
Ulysses (englisch für Odysseus, von lat. The Ulysses Club of NZ Inc. Head of Odysseus from a Roman
period Hellenistic marble group representing Odysseus blinding Polyphemus, found at the villa of Tiberius at
Sperlonga This bar-code number lets you verify that you're getting exactly the right version or edition of a
book. Periode. The Ulysses Club of New Zealand. for older motorcyclists, one of the largest organizations of
its kind in New Zealand, is now a familiar. A movie adaptation of Homer's second epic, that talks about
Ulysses. With Kirk Douglas, Silvana Mangano, Anthony Quinn, Rossana Podestà.
Ulysses is a modernist novel by Irish writer James Joyce.
It was first serialised in parts in the American journal The Little Review from March 1918 to December
1920.
Directed by Mario Camerini. The 13-digit and 10-digit formats both work. With Kirk Douglas, Silvana
Mangano, Anthony Quinn, Rossana Podestà. Dele af romanen blev i årene 1918-1920 bragt i tidsskriftet The
Little Review. It was first serialised in parts in the American journal The Little Review from March 1918 to
December 1920. Ulyssēs oder Ulixes) gilt als der bedeutendste Roman des irischen Schriftstellers James
Joyce und als richtungsweisend für. In Ulysses Moore 4: Het Eiland Van De Maskers wordt door Juffrouw
Calypso een verwijzing gemaakt naar een roman, Century. About Us.
It was first serialised in parts in the American journal The Little Review from March 1918 to December
1920.

