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BESKRIVNING

"Noréns drama utspelar sig i ett grått rum med fyra personer som inte riktigt går att skilja åt, dessutom
skulle de nästan kunna vara levande skulpturer. De talar, men förbi varandra, missuppfattar, är oförstående
för känslor och anmärkande ord och uttryck. Det är kvavt, fönsterna går inte att öppna, och de vet inte
riktigt om de har ätit eller inte. Någon väntar på någon, och någon undrar om deras barn lever. De är
desorienterade i tid och rum. Fascinerande att allt detta uppstår på få sidor. Det är mycket bra om livets
meningslöshet och obarmhärtighet." BTJ B: Jag vill bara få reda på om jag har läst den eller inte. För
säkerhets skull. För att vara på den säkra sidanså att jag inte läser den i onödan, om jag nu redan har läst
den. Jag kan ha bättre saker för mig. Kan jag inte det? C: Jag tror att jag sitter fast. Om jag reser mig följer
stolen med. Novellen ingår tillsammans med åtta andra berättelser i serien Novellix Grannar. Lars Norén,
född 1944, är en av Sveriges främsta och mest spelade dramatiker. Med pjäser som Natten är dagens mor
och Demoner har han även nått stor internationell framgång. Norén har skrivit både teater, tv och radio,
och hans verk som kan beskrivas i termer av psykologisk realism med särskilda återkommande trauman,
hyllas av såväl kritiker som den bredare publiken. Framgångarna som dramatiker har i viss mån fått
skymma författarskapet, som tog sin början redan 1963 med diktsamlingen Syrener, snö. Lars Norén är
ständigt aktuell - under 2016 utkom diktsamlingen Stoft, tätt följt av tredje delen av hans dagbok En
dramatikers dagbok 20132015, och i januari 2017 nådde prosaverket Efterlämnat bokhandeln. I mars
kliver han dessutom åter in i regissörsrollen med den egna pjäsen Stilla liv på Dramaten.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

De sista rummen | 148,00 kr | Bok av Inger Frimansson

Du behöver vara inloggad samt ha ett lånekort i Borås för att reservera denna titel. Logga in för att göra
din reservation

De sista rummen (Inbunden, 2018) - pricerunner.se

En kvinna vaknar upp i ett rum hon inte känner igen. Hon kan inte förstå hur hon hamnat där. Vart har
hennes barn tagit vägen? Och var är hennes man, Hans?

De sista rummen | Stockholms Stadsbibliotek

En kvinna vaknar upp i ett rum hon inte känner igen. Hon kan inte förstå hur hon hamnat där. Vart har
hennes barn tagit vägen? Och var är hennes man, Hans?
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