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Samuel Beckett. En introduktion viser hele paletten af Becketts værk. Den er ikke en biografi, selv om der frit
trækkes linjer mellem Becketts liv og kunstneriske virke - det er værkerne, ikke udenomsværkerne, der har

hovedrollen i denne guide.

 

Behandlingen af den samlede Beckett gør bogen til den første af sin art på skandinavisk grund. Den
henvender sig til teaterfolk, til skuespillerelever, til fagspecialister, til studerende de første år på universitetet,
til seminarer og gymnasier og til alle menige læsere, der måtte være fascineret af eller nysgerrige over for
Beckett, men som endnu ikke mere koncentreret har haft tid og energi til at give sig i kast med hans værk.

Eller som hovedkulds er blevet kastet ud i den opgave at skulle gøre rede for det.
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