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Kehua! Fay Weldon Hent PDF Fay Weldons nye roman er på én gang et familiedrama og en meditation over
fiktionens betingelser. Omdrejningspunktet er bedstemor Beverly 92 år og hendes kvindedominerede familie:

hendes datter Alice, døtrene Scarlet og Cynara, Cynaras elskerinde D’Dora og teenagedatter Lola. Disse
kvinder har det til fælles, at deres realation til mænd er karakteriseret ved, at de enten udnytter dem eller

bliver udnyttet af dem. Og som altid i en Weldon-roman ligger hele romanens fremdrift i den måde, Beverly
og hendes efterkommere vælger at forholde sig på. Temaerne er mord, incest, utroskab, tilgivelse og

spøgelser...

Maori-ånderne, de såkaldte kehuaer, spiller en central rolle i romanen. Oprindeligt er de en del af den
urbefolkningen på New Zealand, maoriernes åndeverden, og eftersom Beverly er opvokset på New Zealand,
har de små flagermuseagtige væsner fulgt hende helt til England. Her er det deres primære formål at samle de
familiemedlemmer, der er spredt for alle vinde. Kehuaer falder nemlig først til ro, når slægten hviler i sig selv.

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

 

Fay Weldons nye roman er på én gang et familiedrama og en
meditation over fiktionens betingelser. Omdrejningspunktet er
bedstemor Beverly 92 år og hendes kvindedominerede familie:

hendes datter Alice, døtrene Scarlet og Cynara, Cynaras elskerinde
D’Dora og teenagedatter Lola. Disse kvinder har det til fælles, at
deres realation til mænd er karakteriseret ved, at de enten udnytter
dem eller bliver udnyttet af dem. Og som altid i en Weldon-roman
ligger hele romanens fremdrift i den måde, Beverly og hendes

efterkommere vælger at forholde sig på. Temaerne er mord, incest,
utroskab, tilgivelse og spøgelser...

Maori-ånderne, de såkaldte kehuaer, spiller en central rolle i
romanen. Oprindeligt er de en del af den urbefolkningen på New

Zealand, maoriernes åndeverden, og eftersom Beverly er opvokset på
New Zealand, har de små flagermuseagtige væsner fulgt hende helt

til England. Her er det deres primære formål at samle de
familiemedlemmer, der er spredt for alle vinde. Kehuaer falder

nemlig først til ro, når slægten hviler i sig selv.

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