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BESENCZI ÁRPÁD
Jászai-díjas
Az egyik leghíresebb angol bulvárszerzõ darabja alaposan megdolgoztatja a rekeszizmokat. A londoni õsbemutató idején az újságok azt írták: „az elõadás elõtt nevetés elleni pirulákat kellene osztani a nézõknek.” A helyszín
London egyik elegáns kórháza, ahol a világ minden tájáról odasereglett neurológusok konferencián vesznek részt.
A nyitó elõadást Dr. Mortimore tartja, akihez váratlanul betoppan tizennyolc évvel ezelõtti szeretõje Tate nõvér,
ráadásul ennek a titkos viszonynak a „gyümölcse”, Leslie is. A fõorvos szorult helyzetbe kerül, s nem lévén más
választása, kollégáját, a kissé kétbalkezes Dr. Bonneyt kéri meg arra, hogy ideiglenesen vállalja az apaságot...
Innentõl kezdve aztán az események szédítõ tempóban követik egymást.
BESENCZI ÁRPÁD

A kórház steril folyosóján az emberek sokszor tele vannak szorongással, néha félelemmel és aggodalommal.
Talán ezért is felszabadító, ha a „nagy fehér köpenyesekrõl” is kiderül, hogy ugyanolyan gyarlók, mint bárki közülünk. Amikor mindenki látja, hogy meztelen a király, akkor a legfrenetikusabb a nevetés, kacagás. Jó szívvel
ajánlom minden orvosnak és beteg(é)nek – akár terápiás célból is – e darabot, de szeretném felhívni a figyelmét,
hogy ne felejtse el elõtte a kockázatokról és mellékhatásokról megkérdezni kezelõorvosát vagy gyógyszerészét.
DR. GÁRDOS LÁSZLÓ
osztályvezetõ fõorvos
Az elõadás fõtámogatója:

A Ray Cooney Plays (UK) engedélyét a Hofra Kft. közvetítette. www.hofra.hu

