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BESKRIVNING

Spektakulär succéroman om en värld styrd av kvinnor»Vår tids The Handmaid s Tale.« | Washington
Post På ytan är allt som vanligt. En nigeriansk dotter somslöar i familjens pool. En barnhemsflicka, vars
religiösa föräldrar döljer sin sanna natur. En amerikansk lokalpolitiker. En okammad Londontjej med
trasslig bakgrund. Men något är annorlunda. Något som får deras livatt smälta samman med förödande
resultat. En mäktig,märklig kraft slår rot i världen och ger tonårsflickor monumentalfysisk styrka. En
styrka som kan skapa fruktansvärdsmärta och död. En liten justering av verkligheten, och en hel värld sätts
i gungning. Makten är en spektakulär, prisbelönt roman provocerande, skarp och ambitiös som tar med
läsarentill en alternativ verklighet där kvinnor styr, och somsamtidigt kastar ljus över villkoren för allas
våra egna,begränsade liv. En internationell TV-serie byggd på boken, med författaren själv som exekutiv
producent, är också planerad. NAOMI ALDERMAN [f. 1974] är en brittisk författareoch professor i
kreativt skrivande. Makten, hennes fjärderoman, har blivit en enorm sälj- och kritikersuccé, och var en av
tre bäst säljande romanerna i Storbritannien 2017. Barack Obama har nämnt den som en av sina
favoritböcker 2017, den valdes till en av årets bästa böcker i bland annat New York Times, Los Angeles
Times, Entertainment Weekly och på Amazon, och tilldelades det prestigefyllda Baileys Women s Prize
for Fiction 2017. »Elektrifierande! Chockerande! Kommer att knocka dig och få dig att tänka efter lite
extra, om allt.« | Margaret Atwood
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Kristersson redo ta makten - men SD kräver garantier för stöd

Vann "låtsasval" - så tog Maduro makten igen % Annons. X. Vann "låtsasval" - så tog Maduro makten
igen ...

Adolf Hitler | Historia | SO-rummet

Adolf Hitler (1889-1945) var ledare för det tyska nazistpartiet (NSDAP) och var Nazitysklands diktator,
Führer, mellan 1933-1945. Han kom till makten genom att ...

Makten ska fördelas - det är demokrati - SIDOR - Piteå-Tidningen

Del 5 av 12. Carl har gått iland efter att ha blivit hotad av Viggo, som vill veta vem som ligger bakom
mordförsöket. Sångerskan Diana har kommit ombord och ...
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