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Den første onde mand Miranda July Hent PDF Cheryl Glickman tror på romancer, der strækker sig over flere
liv, og sjælevandringer mellem spædbørn. Hun bor alene og arbejder i en nonprofitorganisation, hvor de

underviser kvinder i selvforsvar.
Da det bliver klart, at det nu er Cheryls tur til at huse chefens tyveårige datter Clee, sprænges hendes

møjsommeligt organiserede verden i tusind stykker. Men alligevel bliver det mutte, utilpassede Clee, der
hjælper Cheryl af med den globus hystericus, hun har siddende i halsen.

Den første onde mand er underspillet komedie og inderlig kærlighedsfortælling, fuld af intense seksuelle
fantasier og altomsluttende moderkærlighed. Miranda Julys første roman understreger hendes position som

spektakulært original, ikonisk og afgørende stemme i moderne amerikansk kultur.

Miranda July er filminstruktør, skuespiller, forfatter og kunstner. Hun skrev, instruerede og spillede
hovedrollen i filmen You, Me And Everyone We Know, som blev præmieret med juryens særlige pris ved
Sundance Film Festival og Camera d'Or i Cannes. Julys noveller er blevet bragt i The New Yorker, Paris
Review og Harper's. Novellesamlingen No One Belongs Here More Than You er udkommet i 23 lande.

"Miranda July får dig til at le, græmmes og genkende dig selv i den kvinde, du aldrig planlagde at være. Og
når July går om bord i moderskabet, er bogen allerede blevet en bibel. Aldrig før har nogen anden roman talt
så inderligt til min seksualitet, spiritualitet, mit hemmelige jeg. Jeg ved nu, at jeg ikke er alene." - Lena

Dunham, manuskriptforfatter, instruktør og hovedrolleindehaver i HBO's TV-seriehit GIRLS og forfatteren
bag NOT THAT KIND OF GIRL

"Med Den første onde mand er man i bittersødt, klogt selskab. Den er varm, den har hjerte, en puls. Denne
bog er i live, så det smerter." - New York Times Book Review

"En fantastisk bevægende skildring af moderskab og hvad det vil sige at drage omsorg for et barn." - Michiko
Kakutani, New York Times

 

Cheryl Glickman tror på romancer, der strækker sig over flere liv, og
sjælevandringer mellem spædbørn. Hun bor alene og arbejder i en
nonprofitorganisation, hvor de underviser kvinder i selvforsvar.
Da det bliver klart, at det nu er Cheryls tur til at huse chefens

tyveårige datter Clee, sprænges hendes møjsommeligt organiserede
verden i tusind stykker. Men alligevel bliver det mutte, utilpassede
Clee, der hjælper Cheryl af med den globus hystericus, hun har

siddende i halsen.

Den første onde mand er underspillet komedie og inderlig
kærlighedsfortælling, fuld af intense seksuelle fantasier og
altomsluttende moderkærlighed. Miranda Julys første roman

understreger hendes position som spektakulært original, ikonisk og
afgørende stemme i moderne amerikansk kultur.

Miranda July er filminstruktør, skuespiller, forfatter og kunstner.
Hun skrev, instruerede og spillede hovedrollen i filmen You, Me And
Everyone We Know, som blev præmieret med juryens særlige pris



ved Sundance Film Festival og Camera d'Or i Cannes. Julys noveller
er blevet bragt i The New Yorker, Paris Review og Harper's.
Novellesamlingen No One Belongs Here More Than You er

udkommet i 23 lande.

"Miranda July får dig til at le, græmmes og genkende dig selv i den
kvinde, du aldrig planlagde at være. Og når July går om bord i

moderskabet, er bogen allerede blevet en bibel. Aldrig før har nogen
anden roman talt så inderligt til min seksualitet, spiritualitet, mit
hemmelige jeg. Jeg ved nu, at jeg ikke er alene." - Lena Dunham,
manuskriptforfatter, instruktør og hovedrolleindehaver i HBO's TV-
seriehit GIRLS og forfatteren bag NOT THAT KIND OF GIRL

"Med Den første onde mand er man i bittersødt, klogt selskab. Den
er varm, den har hjerte, en puls. Denne bog er i live, så det smerter."

- New York Times Book Review

"En fantastisk bevægende skildring af moderskab og hvad det vil
sige at drage omsorg for et barn." - Michiko Kakutani, New York

Times
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