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Rhode Island Blues Fay Weldon Hent PDF Den 34-årige filmproducent Sophia bor i Soho i London, og
hendes eneste nulevende (tror hun) slægtning er den 83-årige bedstemor, Felicity, i det mondæne Conneticut.
Sophia er splittet mellem glæden ved sit frie liv og ønsket om at være bundet af en familie. Lejlighedsvis sex
er der ikke noget i vejen med, men hvem tilbringer man julen sammen med? Hendes elsker er tilsyneladende

forelsket i en berømt Hollywood-filmstjerne (ikke at Sophia har noget imod det; er hun måske ikke en
moderne kvinde?).

Felicity er ikke nogen helt almindelig bedstemor. Smart og excentrisk som hun er, har hun oplevet meget i sit
liv og er forberedt på at opleve mere (selv om det sker fra et hvilehjem).

Efterhånden som de to kvinders historie afdækkes, kommer fortiden frem med al dens grumhed og ironi, men
leder hen til en fremtid, som forløser dem begge.

Fay Weldon (f. 1931) er en engelsk forfatter. Fay Weldon er kendt for gennem sin lange litterære karriere at
fokusere på problemstillinger, der knytter sig til feminisme. Hun har udgivet mere end 40 romaner og

fagbøger og er læst verden over.

 

Den 34-årige filmproducent Sophia bor i Soho i London, og hendes
eneste nulevende (tror hun) slægtning er den 83-årige bedstemor,

Felicity, i det mondæne Conneticut. Sophia er splittet mellem glæden
ved sit frie liv og ønsket om at være bundet af en familie.

Lejlighedsvis sex er der ikke noget i vejen med, men hvem tilbringer
man julen sammen med? Hendes elsker er tilsyneladende forelsket i
en berømt Hollywood-filmstjerne (ikke at Sophia har noget imod

det; er hun måske ikke en moderne kvinde?).

Felicity er ikke nogen helt almindelig bedstemor. Smart og
excentrisk som hun er, har hun oplevet meget i sit liv og er forberedt

på at opleve mere (selv om det sker fra et hvilehjem).

Efterhånden som de to kvinders historie afdækkes, kommer fortiden
frem med al dens grumhed og ironi, men leder hen til en fremtid,

som forløser dem begge.

Fay Weldon (f. 1931) er en engelsk forfatter. Fay Weldon er kendt
for gennem sin lange litterære karriere at fokusere på

problemstillinger, der knytter sig til feminisme. Hun har udgivet
mere end 40 romaner og fagbøger og er læst verden over.
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