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Polaris og andre noveller Fay Weldon Hent PDF Novellerne i Fay Weldons samling "Polaris" spænder vidt.
Titelhistorien fortæller om Timmy og Meg, hvis ægteskab er under pres, ikke så meget på grund af Megs
affærer, som af at Timmy er navigatør på en af flådens missilubåde. "Lister – en julehistorie" er en barsk og
morsom fortælling om den stakkels Louise, der år efter år vikles ind i stadig mere tvangsprægede huskelister
for at få styr på sit liv og sit ægteskab. "Polaris" er Fay Weldon, når hun er allerbedst: skrevet med lige dele
ømhed og brutalitet, indsigt og klogskab og – som altid – med den befriende humor, der får os til at le, når det
gør allermest ondt. 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.

 

Novellerne i Fay Weldons samling "Polaris" spænder vidt.
Titelhistorien fortæller om Timmy og Meg, hvis ægteskab er under
pres, ikke så meget på grund af Megs affærer, som af at Timmy er
navigatør på en af flådens missilubåde. "Lister – en julehistorie" er
en barsk og morsom fortælling om den stakkels Louise, der år efter
år vikles ind i stadig mere tvangsprægede huskelister for at få styr på

sit liv og sit ægteskab. "Polaris" er Fay Weldon, når hun er
allerbedst: skrevet med lige dele ømhed og brutalitet, indsigt og

klogskab og – som altid – med den befriende humor, der får os til at
le, når det gør allermest ondt. 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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