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Rasmus Hastrups noveller handler om menneskers liv, og især om de hændelser, der kan gribe ind og vende
op og ned på alting. Det er historier om meningsløshed, bizarre tilfældigheder og den måde, vi mennesker
interagerer med hinanden på, skrevet i et på én gang elegant og enkelt sprog, som både kontrasterer med og

understreger absurditeten i de beskrevne begivenheder.   

"Min hensigt er at fortælle gode historier. Så enkelt kan det siges. Jeg har altid været vild med novellegenren,
som slet ikke værdsættes nok. Jeg bliver selv tiltrukket af noveller, som ikke nødvendigvis bare er

øjebliksbilleder af en bestemt situation, men som indeholder et plot, en udvikling, og som på den måde
fremstår som destillater af noget større."   

De tolv noveller i LIV tager udgangspunkt i livets forskellige stadier fra fødsel til død. Form og stil varierer
og er afstemt efter den enkelte novelles indhold, men alligevel er der indtil flere røde tråde, hvoraf de mest

markante er de meningsløse tildragelser, der med ét kan få hele tilværelsen til at kuldsejle, og den
gennemgående dysterhed.    

"Jeg finder inspiration i de mørkere kroge af det menneskelige sind. Jeg foretrækker at læse - og skrive -
noveller, der kredser om de dunkle aspekter af tilværelsen, ikke fordi der ikke kan skrives gode historier om
glæde og lys, men fordi jeg synes, at der kan males smukkere billeder med mørke nuancer. Mørket kan

desuden indeholde en virkelig absurd humor. Samtidig er sproget utroligt vigtigt - man må aldrig sløse med
det; det skal behandles efter fortjeneste og respekteres som det vidunderlige virkelighedsskabende

virkemiddel, det er." 

LIV er en stilsikker debut af høj kunstnerisk og håndværksmæssig kvalitet. En blanding af kras realisme og
særegen fantasi, en bog der i sidste instans handler om os alle sammen.   

"God litteratur lærer os om mennesker og om at være menneske. Ved at komme tæt på fiktive figurer kan vi
blive klogere på os selv og vores omgivelser. Det vil jeg gerne bidrage til."
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