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Det værst tænkelige Fay Weldon Hent PDF Forlaget skriver: Den feterede og succesfulde skuespillerinde
Alexandra Ludd, der på teatret spiller Nora i Ibsens "Et dukkehjem", kommer en aften hjem og finder sin

mand død efter et hjerteanfald.

Alexandra står tilbage med deres tolvårige dreng og minderne om det, hun troede var et vellykket ægteskab –
indtil tre kvinder, angiveligt Alexandras veninder, bryder forstyrrende ind i den nybagte enkes sorg.

Alle tre viser sig at have haft et mere end nært forhold til Alexandras mand, og Alexandra må ligesom Nora
spørge sig selv, om ikke hendes ægteskab har været et skuespil.

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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