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LIV ER RASMUS HASTRUPS LITTERÆRE DEBUT OG SAMTIDIG DEN FØRSTE UDGIVELSE PÅ
FORLAGET SCREAMING BOOKS! Rasmus Hastrups noveller handler om menneskers liv, og især om de
hændelser, der kan gribe ind og vende op og ned på alting.
Det er historier om meningsløshed, bizarre tilfældigheder og den måde, vi mennesker interagerer med
hinanden på, skrevet i et på én gang elegant og enkelt sprog, som både kontrasterer med og understreger
absurditeten i de beskrevne begivenheder.
Min hensigt er at fortælle gode historier. Så enkelt kan det siges. Jeg har altid været vild med novellegenren,
som slet ikke værdsættes nok. Jeg bliver selv tiltrukket af noveller, som ikke nødvendigvis bare er
øjebliksbilleder af en bestemt situation, men som indeholder et plot, en udvikling, og som på den måde
fremstår som destillater af noget større. De tolv noveller i LIV tager udgangspunkt i livets forskellige stadier
fra fødsel til død. Form og stil varierer og er afstemt efter den enkelte novelles indhold, men alligevel er der
indtil flere røde tråde, hvoraf de mest markante er de meningsløse tildragelser, der med ét kan få hele
tilværelsen til at kuldsejle, og den gennemgående dysterhed. Jeg finder inspiration i de mørkere kroge af det
menneskelige sind. Jeg foretrækker at læse – og skrive – noveller, der kredser om de dunkle aspekter af
tilværelsen, ikke fordi der ikke kan skrives gode historier om glæde og lys, men fordi jeg synes, at der kan
males smukkere billeder med mørke nuancer. Mørket kan desuden indeholde en virkelig absurd humor.

Samtidig er sproget utroligt vigtigt – man må aldrig sløse med det; det skal behandles efter fortjeneste og
respekteres som det vidunderlige virkelighedsskabende virkemiddel, det er.
LIV er en stilsikker debut af høj kunstnerisk og håndværksmæssig kvalitet. En blanding af kras realisme og
særegen fantasi, en bog der i sidste instans handler om os alle sammen. God litteratur lærer os om mennesker
og om at være menneske. Ved at komme tæt på fiktive figurer kan vi blive klogere på os selv og vores
omgivelser. Det vil jeg gerne bidrage til.
The place for Liv Tyler's fans - Latest news about Liv, Huge Gallery, Forum Get the latest news about
celebrities, royals, music, TV, and real people. Masinile noastre aprovizioneaza santierele. Poreč - rasvjeta i
elektromaterijal. o. LiV d. Liv Ullmann, Actress: Ansikte mot ansikte. o. She is the daughter of Steven Tyler
of the band Aerosmith, and Bebe Buell, former model. Jugend und Anfänge. O.
So unterschiedlich, so. Faça seu pedido pelo site. O. So klein der Bezirk, so vielfältig die Ideen und
Menschen, die sich hier verwirklichen. O. Liv Tyler was born in New York City, New York. Peça agora Liv
Up, comida congelada gostosa e prática pronta para consumo. 52 este un supliment alimentar care optimizeaza
functiile ficatului avand o formula hepatoprotectoare complexa cu efecte dovedite de peste 60 de. Delivery de
comida congelada em SP. com. So unterschiedlich, so. fo - Tlf (+298) 31 11 11 Liv IN DER
PIARISTENGASSE. Liv Tyler, Actress: Armageddon.

