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Auto da Fay Fay Weldon Hent PDF Fay Weldon (f. 1931) fortæller åbenhjertigt om sit liv fra den omtumlede
barndom i New Zealand, til hun med moren og søsteren flytter til England i 1946. Som 22-årig får hun et barn
med en mand, hun ikke vil kendes ved. Livet som enlig mor er hårdt, og Fay Weldon beslutter sig for at gifte
sig med den 20 år ældre mr. Bateman. Det skal dog vise sig, at livet som gift og respektabel kvinde ikke er
mindre hårdt, og først efter mange ydmygelser slipper hun ud af sit ægteskab, "Auto da Fay" er første bind af
Fay Weldons erindringer og slutter det år, hvor hun sender sit første stykke tv-dramatik af sted og kort efter
føder sin anden søn. 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. "Turbulent, tankevækkende og tindrende velskrevet." – Information
""Auto da Fay" er beretningen om, hvordan en grim ælling foldede sig ud som svane… selvbiografien er

absolut læseværdig…" – Jyllands-Posten "En bog alle Weldon-fans bør kaste sig over-" – B.T.
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