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Præsidentens barn Fay Weldon Hent PDF "Præsidentens barn" fortæller historien om en populær tv-journalist,
der lever et dejligt og trygt liv med mand og barn i London. Men en dag konfronteres hun med sin fortid, og
det går op for hende, at hun i årevis har levet på en løgn. I takt med at hendes forsøg på at holde sin nutid og
fortid adskilt, bliver løgnen pludselig livsfarlig. 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. "Jeg forstår godt, anmeldere har sammenlignet med Blixen,
men Weldon er nutidig… Den er vittig, stærk og hurtig, men den er også dyb og klog. Ligesom "Støvbold"

og "Praxis" vil den svinge i læseren længe, meget længe… Den er storslået." – Ekstra Bladet "Ingen undgår at
blive en smule klogere på sig selv og naboen i selskab med Fay Weldon. Hun afslører mildt og tolerant, hvad
der bor i os alle, og hendes rummelige menneskesyn lærer os, at vi kan spare os eventuel forargelse… En god

og spændende historie." – Jyllands-Posten
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engelske forfatter Fay Weldon (f. 1931) har gennem hele sit
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