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Maskepi Ib Lucas Hent PDF Den unge Josef er den sidste beboer i et opløst kollektiv i 1970'ernes
København. Mens han venter på, at huset skal blive solgt, genkalder han sig sin barndom, der er præget af

moderens galskab og selvmord.

Ib Lucas (f. 1946). Dansk forfatter og tidligere lektor på Sankt Annæ Gymnasium, hvor han underviste i
dansk og dramatik. Ib Lucas debuterede i 1981 med novellesamlingen "Når virkeligheden flimrer", efterfulgt
af "Lystens labyrinter" (1983), hvori han skildrer 1968’er generationens livsformer. I romanerne "Maskepi"
(1984) "Playback" (1986) og "Aftalt spil" (1989) kredser forfatteren om temaerne køn og identitet i en
moderne virkelighed. Romanen "Silhuetter" (1995) blev filmatiseret af Henning Carlsen under titlen "I

wonder who’s kissing you now" (1998).
Senest har Lucas udgivet spændingsromanen "Manden på tapetet" (2008), hvori han fremsætter en

opsigtsvækkende hypotese om forholdet mellem Tycho Brahe og Shakespeare.
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