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Resan till det blå huset Carola Hansson Hent PDF Efter flera år utomlands återvänder Hanna till det hus där
hon en gång växte upp. Vid sin faders sjukbädd drömmer hon sig tillbaka till det förflutna – till barndomen

och tiden i Hradec Králové med den tjeckiske maken och sonen Ivan.

Men minnena bleknar bort och Hanna förmår inte skilja det hon verkligen upplevt från det hon drömt eller
diktat. Orden känns döda och stela och döljer den levande verkligheten. Men ord kan också vara öppnande
och befriande. När Hanna förmår att acceptera fantasins och drömmarnas roll i minnesprocessen kan hon på

djupet närma sig det förflutna.

Carola Hansson (född 1942) är en svensk författare, översättare, litteraturvetare och dramaturg. Hon har
skrivit en avhandling om tidig rysk modernism och arbetar som dramaturg på SVT. Hansson har tilldelats ett

stort antal litterära priser, bland annat Selma Lagerlöfs Litteraturpris 2018.
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