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En främmande kvinna kommer in på en bal i T. Beach. Lol V. Stein
ser sin fästman förändras det sker på ett ögonblick och ett

oåterkalleligt drama utspelas.

Från första stund avskärmar sig Lol V. Stein från sin smärta. Under
många år, även efter att hon gift sig och skaffat barn, lever hon som
en tillvarons passiva åskådare. Tills hon en dag börjar planera ett

möte.

I översättning och med förord av Katarina Frostenson.

MARGUERITE DURAS [1914-1996] föddes i Indokina av franska
föräldrar. Hennes författarskap präglades starkt av uppväxttiden,
liksom av hennes engagemang i motståndsrörelsen under andra

världskriget. Lol V. Steins hänförelse betraktas av många som hennes
allra bästa roman.

»Katarina Frostenson återger Duras raffinerat enkla och benhårda



språk tills det ekar av en avskalad skönhet. Den ödesdigra balscenen
kan påminna om Leo Tolstojs Anna Karenina. Ändå är skillnaden
himmelsvid. Duras avlägsnar all rekvisita för att nå den erotiska
smärtan och nästan kliniskt studera traumat. Personerna visar sig i

sina yttre handlingar, betraktade som på en film.«
EVA STRÖM, SYDSVENSKAN

»Lol V. Steins hänförelse talar på det där sättet man själv aldrig
skulle komma på tanken att göra. Den säger allt det där om kärlek,
passion man själv aldrig skulle våga. Den talar rakt från hjärtat och

gör sig märkbart förstådd.«
CARIN SÖDERSTRÖM, TIDNINGEN KULTUREN

»Duras skriver lågmält, trevande, avskalat, skildrar en värld där
ingen någonsin kommer att bli botad från någon enda förlust. Men
ändå fortsätter att hoppas. Här i ett intrikat spel mellan den manlige
berättaren och den beskrivna Lol, som han åtrår - eller är det hennes
sorgsenhet han åtrår? Liksom kanske läsaren kommer att göra.«

EVA ADOLFSSON, DN

»Briljant... skjuter spikraka ljusstrålar rakt in i den mänskliga
kärlekens mörka moras.«
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