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En kvinde ser på mænd der ser på kvinder Siri Hustvedt Hent PDF "En kvinde ser på mænd der ser på
kvinder" er en samling af Siri Hustvedts tekster skrevet i perioden 2011-2015 om kunst, litteratur, køn og

verden. Hun udforsker Kierkegaard og Knausgård, forklarer lyst, tro og fantasi og reflekterer over hysteri og
erindring med den karakteristiske personlige grundtone, man finder i alt, hvad Siri Hustvedt skriver.

Siri Hustvedt (f. 1955) er opvokset i Minnesota i USA med norsk-amerikanske forældre. Hun har en ph.d. i
engelsk litteratur fra Columbia University og underviser i psykiatri på det medicinske fakultet på Cornell
University. Hun har skrevet seks romaner, tre essaysamlinger og et non-fiktionsværk. Hendes seneste roman
"Den flammende verden" var nomineret til Man Booker Prize og blev tildelt Los Angeles Times Book Prize i
2014. Hendes bøger er blevet oversat til mere end 30 sprog. Hun bor i New York med sin mand, Paul Auster.

"…En storartet gennemgang af krop og sindproblematikken." – Publishers Weekly

"En omfattende, respektløs og mættet refleksion over det at tænke, at vide og at være." – Kirkus Review
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