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En kropp blir funnet kvalt i en park i Havana. Det viser seg å være en ung transvestitt kledd i en vakker, rød
kjole. Politietterforsker Mario Conde finner ut at offeret i tiden før han blir myrdet, rømte fra familien sin og
søkte tilflukt hos en glemt forfatter og teaterregissør, Marqués, som i sin tid ble dømt av staten for å være en
«utagerende homofil». Idet sommerheten slår innover Havana beveger Mario Conde seg gjennom en kubansk
virkelighet hvor ingenting er slik man skulle tro - en mørk og fascinerende verden hvor ulykker kan skje når
som helst.
Paduras mesterlige prosa og hans sans for detaljer fremkaller et Havana som millioner av turister har blitt kjent
med: smul.drende arkitektur, avskallende maling og pulserende, for.herdet sensualitet under den tropiske
solen.
Maskespill i Havana er den tredje boken i Leonardo Paduras kritikerroste Havana-kvartett. For serien har han
mottatt en rekke priser, blant annet Premio Café de Gijón-prisen, Novela Negra-prisen og den spanske Premio
Hammett-prisen. Tidligere utgivelser på norsk er Vinter i Havana og Storm i Havana.

Oversatt av Kari Näumann
Festspillene i Bergen er den største musikk- og teaterfestivalen i Norden. Vi presenterer kunst i alle sjangre:
musikk, teater, dans, opera og billedkunst. Den prisbelønte teaterregissøren Jonas Corell Petersen iscenesetter
Wolfgang Amadeus Mozarts komiske verk om begjærets alvor, Così fan tutte. En dag oppdager Danny at
pappa har en hemmelighet, og når den stormannsgale tomtespekulanten Victor Hazell truer dem med
utkastelse, setter de i gang et fantastisk. En kronikk er en avisartikkel skrevet av en ekstern skribent, som
arbeider utenfor redaksjonen. Ofte, men ikke alltid, er skribenten fagmann eller ekspert på sitt. (Du kan lese
enda mer utfyllende om begrepene i boka: Sæbø, Aud Berggraf: Drama – et kunstfag. Tano Aschehoug 1998)
Improvisasjon. Å improvisere er å finne på.
Søk etter studier og kurs ved HiOA. MAPSD5100 - Mental Health Care with Minority Patients: Migration
and Exile kull 2015 Masteremne Skjønnlitteratur A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U
V W X Y Z Æ Ø Å Annet Tusen takk for at du har skrevet under. Til nå er det 5 467 som har skrevet
under: Studentkravet.no - hovedsiden

