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For enden af universet ligger der en døgnkiosk Lotte Tarp Hent PDF Endnu en juleaften trænger sig på, og
fire kvinder samles modvilligt for at "fejre" dagen. Kun én af dem har selv valgt at være der; de andre glæder
sig bare til at vende tilbage til deres normale, selvvalgte liv. Udenfor raser snestormen, men indenfor samler

en anden slags storm sig lige så stille ...

Lotte Tarp, født Ann-Charlotte Rising (1945-2002), var en dansk skuespiller og skuespilforfatter. Lotte Tarp
debuterede som skuespiller allerede som 16-årig og medvirkede i en lang række film og teaterstykker. Senere
i livet fokuserede hun i højere grad på sit virke som forfatter og vakte især opsigt med sine erindringer om

livet som "tyskerbarn" under titlen "Det sku‘ nødigt hedde sig".

"Stykket er Lotte Tarps debut. Ikke ueffent. Det sprutter med ideer og rappe replikker. Mange af dem er
sikkert hentet fra hendes private skatkiste." – Gregers Dirckinck-Holmfeld
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