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Sommeren uden mænd Siri Hustvedt Hent PDF New Yorker-forfatteren Mia har haft et alvorligt sammenbrud
efter at hendes mand gennem 30 år, Boris, vil have en pause. "Pausen" viser sig at være en 20 år yngre fransk
kollega. For at få det hele på afstand tager Mia til sin hjemby Bonden i Minnesota, hvor hendes mor stadig
bor. Sådan begynder Mias sommer uden mænd. Hun raser og sørger over sit tab, men bliver også involveret i
livet omkring sig. Hun møder sin mors jævnaldrende veninder og indser, at livsgnist, humor og vid ikke
forsvinder med alderen. Hun knytter sig til sin unge nabo og hendes to små børn. Og hun bliver ansat som
lærer på et skriveværksted for teenagepiger og må håndtere deres følsomhed og mobberier, men også spæde
og nysgerrige start på voksenlivet. Sommeren uden mænd tegner et stærkt billede af tre generationer af
kvinder, der alle kæmper med ensomhed, tab og sexualitet. "... stor romankunst ... man føler sig godt
underholdt og bliver klogere undervejs. Både på livet og på kvinden" - Berlingske (fem stjerner) "En

underholdende og besnærende roman, der er let at læse, men svær at glemme" - Information "... rummer så
meget af en kvindes indre følelses- og tankeliv, at man bliver dybt berørt og inviteret til at tænke over, hvad
man selv kommer fra, står i og er på vej til" - IN (fem stjerner) "... som at få en livsklog mentor på bogform" -

Weekendavisen "En smuk og lidenskabelig fortælling i allerbedste Hustvedt-stil" - Litteratursiden.dk

 

New Yorker-forfatteren Mia har haft et alvorligt sammenbrud efter at
hendes mand gennem 30 år, Boris, vil have en pause. "Pausen" viser

sig at være en 20 år yngre fransk kollega. For at få det hele på
afstand tager Mia til sin hjemby Bonden i Minnesota, hvor hendes

mor stadig bor. Sådan begynder Mias sommer uden mænd. Hun raser
og sørger over sit tab, men bliver også involveret i livet omkring sig.
Hun møder sin mors jævnaldrende veninder og indser, at livsgnist,
humor og vid ikke forsvinder med alderen. Hun knytter sig til sin
unge nabo og hendes to små børn. Og hun bliver ansat som lærer på
et skriveværksted for teenagepiger og må håndtere deres følsomhed



og mobberier, men også spæde og nysgerrige start på voksenlivet.
Sommeren uden mænd tegner et stærkt billede af tre generationer af
kvinder, der alle kæmper med ensomhed, tab og sexualitet. "... stor
romankunst ... man føler sig godt underholdt og bliver klogere

undervejs. Både på livet og på kvinden" - Berlingske (fem stjerner)
"En underholdende og besnærende roman, der er let at læse, men
svær at glemme" - Information "... rummer så meget af en kvindes

indre følelses- og tankeliv, at man bliver dybt berørt og inviteret til at
tænke over, hvad man selv kommer fra, står i og er på vej til" - IN
(fem stjerner) "... som at få en livsklog mentor på bogform" -

Weekendavisen "En smuk og lidenskabelig fortælling i allerbedste
Hustvedt-stil" - Litteratursiden.dk
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