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En hun-djævels bekendelser Fay Weldon Hent PDF Ruth er 188 cm høj, kraftig og klodset. Og da
ægtemanden Bobbo en dag svigter hende for i stedet at leve sammen med den unge, smukke, rige

bestsellerforfatter Mary, beslutter hun sig for at tage hævn. Bidende ond og vittig skildring af en kvindes
hævntogt mod ægtemanden, der har vraget hende til fordel for en yngre, kønnere og mere spændende kvinde.
Fay Weldon (f. 1931) er en britisk forfatter. "En hun-djævels bekendelser" (1983) satte Fay Weldons særlige
form for spiddende kønssatire på det litterære landkort og var med til at etablere hende som bestsellerforfatter
og som en af verdens førende skildrere af kvindeliv. Bogen er senere blevet filmatiseret af Hollywood. "... en
kulsort komedie med det ædende onde Weldonske touch." – Betty Frank Simonsen, Forfatterweb.dk "Vi

læsere bli’r på djævelsk vis naglet fast, også fordi der midt i de overnaturlige uhyrligheder, galgen-humoren,
ironien, fanden-i-voldskheden er noget, der gi’r os et stik af genkendelse. Hvor er det dog ondt, og hvor er det

dog morsomt også, men opbyggeligt og optimistisk, det ville være synd at sige!" – Birgitte Tindbæk,
Litteratursiden.dk
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