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De sædvanlige tragedier Claes Johansen Hent PDF Claes Johansens "sædvanlige tragedier" bærer elementer
af det absurde og det groteske i sig, mens hver enkelt novelle vender op og ned på sin egen lille bid af
virkeligheden, så tilværelsens meningsløshed, frustrerende familieliv og destruktive samfundsstrukturer

træder frem i fuld flor.

Den danske forfatter Claes Johansen (f. 1957) debuterede i 1986 med "Frygtelige Vera og andre noveller".
Sidenhen er det blevet til et væld af bøger, der strækker sig over genrer som børnebøger, historiske romaner,

noveller, voksenbøger og romaner.

"Om talentets originalitet og bærekraft i det lille format er der slet ingen tvivl. Gad vist, om det har kræfter i
sig til en stor historie? Ja, mon ikke?" – Berlingske Tidende

"I et par historier forlader Johansen sit foretrukne absurde domæne, og han fortæller så sikkert, at han klarer
sig uden mystificerende elementer." – Politiken
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