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BESKRIVNING

De heter Lea, Laura, Mia och Siri. De är Ladies. Och naturligtvis framstår de som svala, perfekta och
ouppnåeliga i sin skönhet. Ladies är romanen om hur de, var och en på sitt håll, kämpar för att ta
kontrollen över sina egna liv. Deras vägar för dem till Skåne, Stockholm och Paris. De möter varandra
som konkurrenter, älskande och spegelbilder.Den lilla sjöjungfrun, som måste offra sin röst för att vinna
mänsklig gestalt och inte kan ta ett steg utan att det känns som knivar skär i fötterna, är den myt om det
kvinnliga som Ladies kretsar kring, speglar och dubblerar i de fyra huvudpersonerna och deras olika svar
på den tragiskt aktuella frågan: hur gör man för att vara kvinna och människa på en och samma gång, i en
och samma kropp?Mara Lee tar spjärn både mot flärdroman och filosofi i sin skildring av unga kvinnors
utsatthet och fångenskap. Initierat skildras kulturlivets och modevärldens innersta kretsar där framgång
och skönhet är själva förutsättningen, pengar och makt ett givet plus.Mara Lee, som efter sin
uppmärksammade debut blivit något av en symbolfigur för den yngre generationen, ger en oroande och
förvånansvärt detaljskarp bild av vår egen tid, dess förföriskt blanka ytor och bortglömda svarta schakt.
Med stor precision tecknas en samtid som oroar genom sin besatthet av perfektion och
kontroll.Omslagsformgivare: Johan Petterson
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Hem | Ladies of FMCG

Australian Ladies Classic - Bonville secures naming rights sponsor. The Australian Ladies Classic -
Bonville has received a significant boost with the Pacific Bay ...

#ladies hashtag on Instagram • Photos and Videos

Ladies Night 2017 - Östersjön med Silja Galaxy 26 april 2017, 14:34 Ladies Night intar Östersjön den 11
maj exklusivt för Silja Galaxys gäster.

Ladies - definition of ladies by The Free Dictionary

12.5m Posts - See Instagram photos and videos from 'ladies' hashtag
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