
Radioteatern ger: Jag erövrar slottet – i sju delar
Downton Abbey möter The Great Gatsby – i sommarens brittiska kultklassiker.

Det regnar in på det förfallna slott på den engelska landsbygden som den utfattiga och konstnärsfamiljen Mortmain hyr. Familjefadern är
författare som efter en stor succé drabbats av skrivkramp, den unga styvmodern är konstnärsmodell i London. Det är trettiotal och 17-åriga
Cassandra skriver dagbok om sin och sin systers framtidsutsikter. Pengarna vill aldrig räcka. Så en dag får slottet nya ägare, två unga
amerikanska bröder och plötsligt uppstår nya möjligheter på slottet. Björnjakt, baler, missförstånd, dubbelspel, intriger, skaparvånda, litteratur
och psykoanalys. Bitterljuvt vuxenblivande och begynnade författarskap.

Radioteaterns sommarföljetong i sju delar är en dramatisering av en brittisk ”minor classic” från 1948 av författaren och dramatikern Dodie
Smith. Hon är mest känd för sin barnbok Pongo och de 101 dalmatinerna som blev Disneyfilm. Men Smith var också en kvinnlig dramatiker
som spelades flitigt, också i Sverige på Dramaten på trettiotalet. ”Jag erövrar slottet” som var hennes första roman är känd och älskad i
England. Den var nyligen med i tidningen Observers omröstning om de 10 bästa romanerna med tonårig berättare - tillsammans med böcker
som Skattkammarön och Räddaren i Nöden. Harry Potters författare JK Rowlings hör till dem som beundrar boken och berättaren Cassandra.
”En bok som man kan bo i” tyckte författaren Christopher Isherwood. Här finns charm, skärpa och känslighet i beskrivningen av en ung
kvinnas möte med livet och kärleken!
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Josefin Iziamo, bilden, gör rollen som Cassandra i Jag erövrar slottet. I övriga roller: Kenneth Milldoff, Sara Lindh, Susanne Karlsson,
Fredrik Gunnarson, Henrik Johansson, Karin Lithman, Mattias Linderoth, Håkan Paaske, Erik Olsson, Cecilia Lindqvist, Li Brådhe, Elvira Haller,
Elsa Ahrnbom, Sofia Grahn, Johan Chandorkar.
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