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Solens kerne Johanna Sinisalo Hent PDF Forlaget skriver: "Sinisalo er foruroligende, ofte lunefuld og helt sin
egen" The Guardian

"En eventyrlig og original dystopisk satire ... Det er mørkt og bidende og i sidste ende en triumf" The Herald

"En fascinerende historie om kønspolitik" Washington Post

"Sinisalo knytter næven og leverer med dygtighed og kraft et litterært slag lige i mellemgulvet ... Efter endt
læsning havde jeg brug for at trække vejret. Jeg sad der med bogen i hånden og tænkte: Wauw, hvilket trip!"

Helsingin Sanomat

Første roman på dansk af Johanna Sinisalo, dronningen af 'Finnish Weird', absurd-fantastisk finsk litteratur: I
et orwellsk fremtids-Finland har staten ved racehygiejne udviklet en altid sex-villig kvindetype, eloi, som
skal føde børn, passe hjemmet og opfylde mandens behov. Kvinder, der ikke passer ind i skabelonen, bliver
henvist til at være neutrum-kvinder, morlocker, der skal arbejde og ikke må få børn. I dette samfund vokser
Vera op - en kvinde, der ikke vil finde sig i tingenes tilstand. Staten har endvidere forbudt alle stoffer, der kan

afstedkomme nydelse eller afhængighed - og det er her chili kommer ind i billedet!

 

Forlaget skriver: "Sinisalo er foruroligende, ofte lunefuld og helt sin
egen" The Guardian

"En eventyrlig og original dystopisk satire ... Det er mørkt og
bidende og i sidste ende en triumf" The Herald

"En fascinerende historie om kønspolitik" Washington Post

"Sinisalo knytter næven og leverer med dygtighed og kraft et
litterært slag lige i mellemgulvet ... Efter endt læsning havde jeg

brug for at trække vejret. Jeg sad der med bogen i hånden og tænkte:
Wauw, hvilket trip!" Helsingin Sanomat

Første roman på dansk af Johanna Sinisalo, dronningen af 'Finnish
Weird', absurd-fantastisk finsk litteratur: I et orwellsk fremtids-
Finland har staten ved racehygiejne udviklet en altid sex-villig
kvindetype, eloi, som skal føde børn, passe hjemmet og opfylde
mandens behov. Kvinder, der ikke passer ind i skabelonen, bliver
henvist til at være neutrum-kvinder, morlocker, der skal arbejde og
ikke må få børn. I dette samfund vokser Vera op - en kvinde, der

ikke vil finde sig i tingenes tilstand. Staten har endvidere forbudt alle
stoffer, der kan afstedkomme nydelse eller afhængighed - og det er

her chili kommer ind i billedet!



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Solens kerne&s=dkbooks

