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BESKRIVNING

När Tomas Rapp träffar Sara och Henrik första gången är det som en blixtförälskelse. Han anvisar dem
deras bord på restaurang KB i Stockholm och gör re-flektionen att gästerna är det som verkligen gör en
restaurang, mer än mat, kockar, övrig personal, adress och lokal.Thomas Rapp är demokratiskt lagd, alla
gäster får hans odelade uppmärksamhet och engagemang. Men Sara och Henrik är speciella, liksom
restaurangen. Thomas Rapp lever sig helt in i deras beställningar. Han har en före detta flickvän i Örebro,
annars kretsar hans liv helt kring KB och särskilt kring Sara och Henrik. När semestern kommer har han
det svårt.Och när de kommer tillbaka från semestern ökar hans nervositet. Sara och Henrik visar sig på en
annan restaurang, och Thomas Rapp börjar förlora greppet. "Sista gästen" är en lågmält absurdistisk, men
samtidigt vibrerande gestaltning av mänsklig besatthet, med drag både av målare som Lennart Jirlow och
patafysikens mästare inom litteraturen.Andreas T Olsson ingår i Dramatens fasta ensemble. Han slog
igenom både som författare och skådespelare med sin egen föreställning "Sufflören", som hade premiär på
Teaterhögskolan 2012 och som har gått i en utökad version på Dramaten sedan 2013. Han har även skrivit
manus till serien "Taxi". "Sista gästen" är hans romandebut.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Sista gästen - Andreas T Olsson - Ljudbok - nextory.se

Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom sista gästen Vi har ett brett sortiment av
böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration ...

sista gästen | Adlibris

När Tomas Rapp träffar Sara och Henrik första gången är det som en blixtförälskelse. Han anvisar dem
deras bord på restaurang KB i Stockholm och gör re ...

Sista gästen i nya satsningen - Pressen.se

När Tomas Rapp träffar Sara och Henrik första gången är det som en blixtförälskelse. Han anvisar dem
deras bord på restaurang KB i Stockholm och gör re ...
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SISTA GÄSTEN

https://www.bo-fi.club/?p=SISTA%20G%C3%84STEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=SISTA%20G%C3%84STEN&ln=se
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