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Kaktus og kaniner Sven Holm Hent PDF 68-generationen er blevet forældre. Torben, hans nuværende og
forhenværende hustru og to børn, et fra hvert ægteskab, mødes i den lejlighed, de tre voksne har købt i

fællesskab til deres børn. Mens de unge bor der dagligt, bruger forældrene lejligheden som tilflugtssted – og
krigsskueplads for deres magtkampe med hinanden. De smukke idealer om frihed og frigjorthed synes meget
langt borte ... KAKTUS OG KANINER er humoristisk skuespil om generationskonflikter, forkælede 68'ere og

fejlslåen selvrealisering. Sven Holm (f. 1940) er dansk forfatter. Han debuterede i 1961 med
novellesamlingen Den store fjende. Holms store forfatterskab, der omfatter skuespil, romaner og noveller,

studerer den menneskelige psyke under pres: Han udforsker splittelser og forbindelser mellem magt og psyke,
fx som angst, der fører til omverdensdestruktion, eller som (køns)rolletvang over individet. Siden 2001 har
Sven Holm været medlem af Det Danske Akademi. Han modtog i 1974 Det Danske Akademis Store Pris for
sit forfatterskab, Nordisk Dramatikerpris i 1994 for Schumans nat, Kritikerprisen i 2001 for novellesamlingen
Kanten af himlen. "Sven Holms replikker indgår i et vittigt kredsløb, hvor fortryllende underholdning afløses
af frysende alvor." – Elin Rask, Kristeligt Dagblad "Med Kaktus og Kaniner forsøger Sven Holm at tage
pulsen på den forkælede generation, der slog sig løs i 60'erne, og stadig i 80'erne jager efter nye måder at

realiseresig selv på." – Birgitte Bartholdy, Frederiksborg Amts Avis
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