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Rädd att flyga Erica Jong boken PDF Isadora Wing är rädd för att flyga. Den där känslan av att tappa

fotfästet, att lämna den invanda tryggheten och ge sig hän åt ett nyckfullt öde. Så känner hon det också när
hon sätter sig på planet till New York för att åka till en psykoanalytikerkongress i Wien. Och så börjar en
svindlande erotisk luftcirkus över Europa, som långt senare slutar på ett äventyrligt hotell i Paris. Då har
hennes demoniska älskare Adrian Goodlove lämnat henne och återvänt till det stilla livet i sin familj. Men

Isadora har gjort en betydelsefull vinst. Flygskräcken är borta ...

Det odödliga uttrycket "det knapplösa knullet" myntades i Erica Jongs feministbibel från 1973 (på svenska
1975). Den slog ner som en bomb i sin samtid, på grund av sin frispråkighet och sin öppenhet kring sex och
framför allt kvinnlig sexualitet. Full av fräckhet, livsbejakelse och skratt. Numera är den en modern klassiker,

som ständigt hittar nya läsare. Den har i dag sålt i över 18 miljoner exemplar världen över.
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