
Støvbold
Hent bøger PDF

Fay Weldon
Støvbold Fay Weldon Hent PDF Et ungt pars drøm om landlig idyl bliver til en kamp mellem det gode og det

onde i Fay Weldons roman om begær, bedrag og heksekunster. Liffeys drøm går i opfyldelse, da hun og
hendes mand, Richard, får mulighed for at leje et hus på landet. Richard vil pendle fra byen i weekenderne;
Liffey vil gerne have et barn. Det lader til at være et ideelt arrangement. Men at være gravid, bo på landet og
gå og vente på, at ens ægtemand kommer hjem, er ikke så let, som Liffey først havde troet … Fay Weldons
roman Støvbold er en varm, underfundig og bevægende bog om kærlighed og begær. En potent bryg fra Fay

Weldons rige fantasi.
Den engelske forfatter Fay Weldon (f. 1931) har gennem hele sit forfatterskab skrevet med stor indlevelse,
kærlighed og humor om kvindelivets kompleksitet i både essays, novellesamlinger og romaner, hvoraf over
tyve er udkommet på dansk. Derudover har Weldon skrevet tv-dramatik, kulturjournalistik og en selvbiografi.

 

Et ungt pars drøm om landlig idyl bliver til en kamp mellem det
gode og det onde i Fay Weldons roman om begær, bedrag og

heksekunster. Liffeys drøm går i opfyldelse, da hun og hendes mand,
Richard, får mulighed for at leje et hus på landet. Richard vil pendle
fra byen i weekenderne; Liffey vil gerne have et barn. Det lader til at
være et ideelt arrangement. Men at være gravid, bo på landet og gå
og vente på, at ens ægtemand kommer hjem, er ikke så let, som

Liffey først havde troet … Fay Weldons roman Støvbold er en varm,
underfundig og bevægende bog om kærlighed og begær. En potent

bryg fra Fay Weldons rige fantasi.
Den engelske forfatter Fay Weldon (f. 1931) har gennem hele sit
forfatterskab skrevet med stor indlevelse, kærlighed og humor om
kvindelivets kompleksitet i både essays, novellesamlinger og

romaner, hvoraf over tyve er udkommet på dansk. Derudover har
Weldon skrevet tv-dramatik, kulturjournalistik og en selvbiografi.
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