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Bådehuset Jon Fosse Hent PDF Bådehuset handler om det trekantsdrama der udspillede sig sidste sommer da
Knut og konen kom hjem på ferie. Fortælleren og Knut voksede op sammen, mødtes i Bådehuset, deres
hemmelige mødested, og startede et rockband, men nu har de ikke set hinanden i ti år. Knut flyttede fra

bygden, blev musiklærer, fik kone og børn. Fortælleren derimod er ikke rigtig blevet til noget. Han bor stadig
hjemme hos sin mor selv om han er over tredive, og ud over at tage nogle småjobs spiller han en gang

imellem op til dans med Torkjells duo. Men siden sidste sommer er der kommet en uro over ham som han nu
prøver at skrive sig ud af. Jon Fosse, f. 1959, har siden debuten i 1983 udgivet henved 50 bøger, romaner,
digte, børne- og billedbøger og skrevet omkring 40 dramaer. Han er oversat til 40 sprog, modtog i 2007

Svenska Akademiens nordiske litteraturpris, også kaldet den lille nobelpris, og i 2010 Ibsen-prisen. I 2015 fik
Fosse Nordisk Råds Litteraturpris for trilogien Andvake, Olavs drømme og Kveldsvævd.
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