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Kvinder uden mænd Shahrnush Parsipur Hent PDF Forlaget skriver: I Kvinder uden mænd følger vi fem
kvinder, der mødes ad forskellige omveje og ender med at bo sammen i en magisk have uden for Teheran.
Zarrinkolah er en prostitueret, der pludselig ser sine kunder uden hoveder. Munis, en 38-årig jomfru, vender
tilbage fra de døde, efter at hun er blevet dræbt af sin bror. Mahdokht beslutter sig for at blive til et træ for at

beholde sin mødom, og Faizeh er forelsket i sin venindes bror. De mødes alle hos Farrokhlaga – en rig
hjemmegående hustru, der ved et tilfælde er kommet til at dræbe sin undertrykkende mand gennem 32

år. Gennem disse fem kvinder –  og deres liv, drømme og håb – skildrer Sharhnush Parsipur kvindernes rolle
og udfordringer i det moderne Iran. Kvinder uden mænd er en moderne klassiker fra Iran. Romanen blander
fortællinger fra moderne Iran med persiske myter og magisk realisme i en smuk og underlig fortælling om

kvinders undertrykkelse, seksualitet og frihed. “Parsipur er en modig, talentfuld kvinde og frem for alt en stor
forfatter.”- Marjane Satrapi, forfatteren bag Persepolis.

Udkommer i Gyldendals SKALA-serien for genopdagede mesterværker fra det 20. århundrede.
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