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som beklager sig over støjen og over deres ensomhed. "Det er som at råbe ud i den tomme luft," råber de
måske; eller: "Man kan skrige sig hæs uden at blive hørt!", skriger de hæst. Men enhver ved, at det ikke er

sandt: den slags bliver netop bemærket og straks bragt til ophør.

"Støjen fra den herskende stilhed" er en novellesamling, hvis historier strækker sig over flere vidt forskellige
miljøer og fortæller om mennesker af alle typer. Fælles for novellerne er en stikkende realisme, der

kommenterer det moderne samfunds fremmedgørelse og ubarmhjertighed.

Anders Johansen (f. 1953) er dansk forfatter, digter og freelancejournalist. Han er cand.phil. i dansk og
debuterede i 1983 med digtsamlingen "Uanset" skrevet sammen med tre andre forfattere. Siden er det blevet

til flere udgivelser inden for forskellige genrer både til unge og voksne.
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