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Med bind for øjnene Siri Hustvedt Hent PDF Den 22-årige studerende Iris Vegan fra Midtvesten kommer i et
ildevarslende, kulisseagtigt New York ud for besynderlige tildragelser. Hun møder fire personer, der alle på

foruroligende vis ændrer hendes identitets konturer. I romanen MED BIND FOR ØJNENE lader forfatteren sit
emne med gennemtrængende seksualitet og dramatiserende den kvindelige psyke, der er fanget i magt og

underkastelse.

PRESSEN SKREV
“Hvad Hustvedt frem for alt har i sin palet er en erotisk dybdevirkning, snart faretruende og mørk med

gnidrede skygger af dominans og underkastelse, snart gyldent fejrende sig selv som ren og skær livskraft midt
i New York.” - Bog Green Jensen i Weekendavisen.

“Der er rigtig meget guf for litteraturelskere i denne bog. Siri Hustvedt skriver som en drøm, og selvom man
måske ikke altid kan følge med i de filosofiske betragtninger, så har man alligevel altid følelsen af at forstå.
Man kan ikke andet end nyde både ord og stemninger. Og stemning er Hustvedts varemærke. Hun kan skrive
så det driver én koldt ned af ryggen, og de mennesketegninger, hun kan diske op med, er ikke for sarte sjæle.”

- Litteratursiden
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