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Livskraft Fay Weldon Hent PDF Forlaget skriver: Beskrivelse: Tilbage til kredsen af fire gifte veninder
kommer Leslie Beck. Livskraften Leslie – veludstyrede Leslie, manden de alle har været forelsket i.

Nu, 20 år efter, er han enkemand, men livskraften har han ikke mistet. Og den får de fire kvinder at føle.
Gamle skænderier mellem dem blusser op, hemmeligheder, der ikke tåler dagens lys, kommer frem.

"Livskraft" er en underholdende og sexet roman, en historie om ægteskab og utroskab og en guide til de
modstridende følelser, vi møder i vores liv med en anden person. Det er en roman om den uimodståelige

glæde ved sex – og de katastrofer, det kan medføre.

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.

Fay Weldon (f. 1931) har skrevet om kvindeliv i essay- og novellersamlinger og i romaner, hvoraf der er
udkommet over 20 på dansk. Desuden har hun skrevet tv-dramatik og kulturjournalistik og sin selvbiografi.

 

Forlaget skriver: Beskrivelse: Tilbage til kredsen af fire gifte
veninder kommer Leslie Beck. Livskraften Leslie – veludstyrede

Leslie, manden de alle har været forelsket i.

Nu, 20 år efter, er han enkemand, men livskraften har han ikke
mistet. Og den får de fire kvinder at føle. Gamle skænderier mellem
dem blusser op, hemmeligheder, der ikke tåler dagens lys, kommer

frem.

"Livskraft" er en underholdende og sexet roman, en historie om
ægteskab og utroskab og en guide til de modstridende følelser, vi
møder i vores liv med en anden person. Det er en roman om den
uimodståelige glæde ved sex – og de katastrofer, det kan medføre.

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.

Fay Weldon (f. 1931) har skrevet om kvindeliv i essay- og
novellersamlinger og i romaner, hvoraf der er udkommet over 20 på
dansk. Desuden har hun skrevet tv-dramatik og kulturjournalistik og

sin selvbiografi.
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