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Kehua! Fay Weldon Hent PDF Mød bedstemor Beverly 92 år og hendes kvindedominerede familie: hendes
datter Alice, døtrene Scarlet og Cynara, Cynaras elskerinde D’Dora og teenagedatter Lola. Fælles for dem er,

at de enten udnytter mænd eller bliver udnyttet af mænd.

Scarlet har besluttet at forlade sin mand til fordel for en ung skuespiller. Hun har pakket sine ting, og er på vej
for at mødes med ham på en café, men på vejen kigger hun ind hos bedstemor Beverly.

Besøget sætter gang i en masse erindringer hos Beverly og romanen udspiller på den ene side på en enkelt
eftermiddag, mens den på den anden side handler om mange generationer af kvinder.

Kehua! er om fiktion, feminisme og familie og emmer i den grad af overskud og energi, typisk for Fay
Weldon.

"... flot og humoristisk skrevet."
- Berlingske

"... vælter læseren omkuld med sit sydende overskud"
- Jyllands-Posten
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