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Leveregler Fay Weldon Hent PDF "I sandhed sælsomme tider! Jeg, Deres fortæller, sidder i år 2004 ved mit
kontrolbord under Templets store hvælvinger, her hvor British Museum engang havde til huse, og prøver at

forlige mig med verden, med mit liv og min fortid. Forestil Dem mig klædt i den hvide, mystiske og
vidunderlige samnitterdragt, som bæres af alle de menige præster i DSNFR, eller Den Store Nye Fiktions-
Religion: en lille, gammel mand omgivet af hylder fyldt med klikkende, elektroniske apparater, som i vore

dage kan kalde de dødes stemmer frem igen."

Fay Weldons fremtidsroman "Leveregler" er skrevet i 1987, men foregår i 2004, hvor verden ser ganske
anderledes ud. Her fortæller en engelsk overklassekvinde fra den anden side af graven om sine barske og

vittige erfaringer fra sit jordiske liv omgivet af elskere og beundrere.

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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