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Jeg dræbte Sheherezade udfordrer de dominerende forestillinger om, hvad det vil sige at være kvinde i et
arabisk samfund i dag og kvindelig identitet i Mellemøsten. Samtidig fortæller Haddad om sin egen

udvikling. Om hvordan livet også kan være - stik imod alle vestlige fordomme og forudfattede meninger.

Joumana Haddad er født 1970 i Beirut, hvor hun også bor. Hun er poet, oversætter, kulturredaktør på
Libanons førende dagblad An-Nahar og ansvarshavende udgiver af det kontroversielle magasinJasad

(Kroppen). Jeg dræbte Sheherezade er Haddads første bogudgivelse på dansk.

»En yderst modig og oplysende bog om kvinder i den arabiske verden. Den åbner dine øjne, udsletter dine
fordomme, og den er meget underholdende.«

- Mario Vargas Llosa

»I denne modige bog nedbryder Joumana Haddad det stadig rigide tabu om den stille, fraværende arabiske
kvinde. Sheherezade må dø for at kunne tale om sit sande jeg, for at kunne fortælle sin egen historie; det vil

sige: for at kunne blive et menneske.«
- Elfriede Jelinek

»Joumana Haddad er en autentisk forfatter. Hun tilhører den stadig sjældnere art af intellektuelle, som ikke
lader sig intimidere. Denne bog er en lektion i mod for alle dem, der stræber efter, forsøger på og kæmper for

at nå hinsides deres egne grænser og lænker.«
- Roberto Saviano

 

Forlaget skriver:

Jeg dræbte Sheherezade udfordrer de dominerende forestillinger om,
hvad det vil sige at være kvinde i et arabisk samfund i dag og

kvindelig identitet i Mellemøsten. Samtidig fortæller Haddad om sin
egen udvikling. Om hvordan livet også kan være - stik imod alle

vestlige fordomme og forudfattede meninger.

Joumana Haddad er født 1970 i Beirut, hvor hun også bor. Hun er
poet, oversætter, kulturredaktør på Libanons førende dagblad An-

Nahar og ansvarshavende udgiver af det kontroversielle
magasinJasad (Kroppen). Jeg dræbte Sheherezade er Haddads første

bogudgivelse på dansk.

»En yderst modig og oplysende bog om kvinder i den arabiske
verden. Den åbner dine øjne, udsletter dine fordomme, og den er

meget underholdende.«
- Mario Vargas Llosa

»I denne modige bog nedbryder Joumana Haddad det stadig rigide
tabu om den stille, fraværende arabiske kvinde. Sheherezade må dø



for at kunne tale om sit sande jeg, for at kunne fortælle sin egen
historie; det vil sige: for at kunne blive et menneske.«

- Elfriede Jelinek

»Joumana Haddad er en autentisk forfatter. Hun tilhører den stadig
sjældnere art af intellektuelle, som ikke lader sig intimidere. Denne
bog er en lektion i mod for alle dem, der stræber efter, forsøger på og

kæmper for at nå hinsides deres egne grænser og lænker.«
- Roberto Saviano

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Jeg dræbte Sheherezade&s=dkbooks

