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Ikke en trævl at tage på Fay Weldon Hent PDF Forlaget skriver: I sin novellesamlingen "Ikke en trævl at tage
på" navigerer Fay Weldon behændigt mellem en lang række meget forskellige kvinder og de livsvilkår

skæbnen med større eller mindre tilfældighed har tildelt dem. Historierne er veloplagt fortalt, og de er alle
eksempler på det helt enestående weldon'ske univers, som forfatteren har begejstret verden med i mere end
fire årtier. Der er kvinder i alle afskygninger: fede og mægtige, bitre og bitchede, kærlige og neurotiske,
gravide og hysteriske. Alle har de det tilfælles, at de er enestående skabninger i en stor og vild verden.

Den engelske forfatter Fay Weldon (f. 1931) har gennem hele sit forfatterskab skrevet med stor indlevelse,
kærlighed og humor om kvindelivets kompleksitet i både essays, novellesamlinger og romaner, hvoraf over
tyve er udkommet på dansk. Derudover har Weldon skrevet tv-dramatik, kulturjournalistik og en selvbiografi.
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