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Av författaren till Drottningen vänder blad.
Mrs Donaldson är nybliven änka, och inte helt missnöjd med det. Hon drygar ut kassan genom att med liv och
lust agera inför studenterna på läkarutbildningen. Ändå räcker inte pengarna och hon tar emot ett studentpar
som hyresgäster. När Andy och Laura får svårt att betala hyran kommer de med ett okonventionellt förslag.
Mrs Donaldson, som blivit duktig på att hålla masken, är genast med på noterna. Och ger inte den upplevelsen
rentav lite mersmak? I den andra berättelsen kommer den fåfänge, dumdryge Graham oupphörligen till korta
gentemot sin hustru, den oansenliga men klyftiga och framför allt rika Betty. Men även om han är nygift vore
det väl synd att avstå från den där läckre Kevin eller hette han Gary? tycker Graham, som snubblar sig in i en
utpressningsknipa. Till slut räddas han ur den av sin fru. Förvisso utan att begripa ens det. I Alan Bennetts
historier utspelas oväntade sängkammarberättelser bakom medelklassgardinerna. Författaren serverar
överraskande avbrott i vår triviala vardag genom något obestämt slipprigt. Allt berättat med ömhet, ärlighet
och elegans. »inte en förspilld minut. Läs och njut!« Svenska Dagbladet »Det är bara att kasta sig in i boken
för några timmars oavbruten underhållning.« Göteborgs-Posten »Snusk är rolig och tankeväckande.«

Norrköpings tidningar
Fick hem Alan Bennetts Snusk – två osedliga berättelser idag, hade köat ett gäng veckor på biblioteket.
Vid sidan av författandet av romaner har Alan Bennett skrivit många prisbelönade pjäser för teve,. Två
berättelser. Det finns en omisskännlig brittisk humor. Handpåläggning ÅTERIGEN får vi möta kritikerfavo
riten Alan Bennett i två knivskarpa berättelser. Snusk - Två osedliga berättelser. Hon drygar ut kassan med
att agera inför studenterna på läkarutbildningen. Två berättelser av. com. Snusk. På svenska har tidigare
utkommit Drottningen vänder blad (2008), Snusk – två osedliga berättelser (2012) och The lady in the van
(2016). Två osedliga berättelser av Alan Bennett, Patrik Lindvall ; Puss & Snusk Stadsvandring. Många av
oss är eniga: har humor en nationalitet är den engelsk. Titel Författare The children's book A. Böcker av
författare Alan Bennett. Den här boken Snusk har undertiteln 'Två osedliga berättelser'. Alan Bennett
(Pocket) 52 kr.

