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Röksvamp Fay Weldon Hent PDF Liffey har länge längtat efter att bo på landet. Hennes dröm blir sann när
hon och hennes man, Richard, hyr en pittoresk, rostäckt stuga i Somerset. Richard kommer att pendla från

staden på helgerna och Liffey kommer att få en bebis. Det verkar som ett idealiskt arrangemang.

Att vara gravid, bo på landet och vänta på att en man ska komma hem är inte lätt. Liffey börjar umgås med
det bisarra grannparet Mabs och Tucker. Men när bonden Tucker visar henne alltför mycket uppmärksamhet
och Mabs lagar dekokter och uttalar trollformler över det ofödda barnet misstänker Liffey att hon är offer för
trolldom. Liffeys mage sväller likt de svällande röksvamparna på ängen bakom stugan, tills även hennes

ofödda barn blir en karaktär i Weldons unika roman och Liffey börjar förstå att deras liv är i fara.

Detta är en stundom lustig och stundom skrämmande historia om kärlek, lust och det nya livets envishet.

Fay Weldon (född 1931) är en engelsk författare som skriver med stor inlevelse, kärlek och humor om hur det
är att vara kvinna. Hon har skrivit flera romaner och noveller men även tv-drama, kulturjournalistik och en

självbiografi.

 

Liffey har länge längtat efter att bo på landet. Hennes dröm blir sann
när hon och hennes man, Richard, hyr en pittoresk, rostäckt stuga i
Somerset. Richard kommer att pendla från staden på helgerna och

Liffey kommer att få en bebis. Det verkar som ett idealiskt
arrangemang.

Att vara gravid, bo på landet och vänta på att en man ska komma
hem är inte lätt. Liffey börjar umgås med det bisarra grannparet

Mabs och Tucker. Men när bonden Tucker visar henne alltför mycket
uppmärksamhet och Mabs lagar dekokter och uttalar trollformler
över det ofödda barnet misstänker Liffey att hon är offer för

trolldom. Liffeys mage sväller likt de svällande röksvamparna på
ängen bakom stugan, tills även hennes ofödda barn blir en karaktär i
Weldons unika roman och Liffey börjar förstå att deras liv är i fara.

Detta är en stundom lustig och stundom skrämmande historia om
kärlek, lust och det nya livets envishet.

Fay Weldon (född 1931) är en engelsk författare som skriver med
stor inlevelse, kärlek och humor om hur det är att vara kvinna. Hon

har skrivit flera romaner och noveller men även tv-drama,
kulturjournalistik och en självbiografi.
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