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Solange Marie Darrieussecq Hent PDF Solange er 10 år gammel og bor i en lille by i baskerlandet i
1980’ernes Frankrig. Hun er splittet mellem skolen – Hvor det eneste man tænker på, det eneste man taler om,
og helSt i de meSt vulgære vendinger, er sex – og Sine mildt sagt fraværende forældre. med en deprimeret
mor og en far, der sjældent er der, tilbringer Solange det meSte af sin tid hos naboen, en lidt underlig voksen

mand, der har paSset Hende, siden Hun var lille.

Solange vokser, bliver teenager, og da hun endelig får sin længe ventede menstruation, gælder det for alt i
verden om at "gøre det". Hun overvejer strategi, taktik, forførelse, hun overvejer veninder og alliancer. Seks
år senere tænker Solange stadig ikke på andet – og hun er et attraktivt bytte for drenge og mænd fra den lille
by. Men efter en række utilfredsstillende seksuelle oplevelser beslutter Solange sig nu for selv at finde sit eget

offer, og hun forvandler sig til en hensynsløs Lolita.

Solange er en stærkt foruroligende roman om en ung piges seksuelle opvågnen i Frankrig i 1980’erne, langt
væk fra voksne, der ingenting ser,

og når de endelig ser, ingenting opdager.

Marie Darrieussecq (f. 1969) er en af de mest interessante forfattere i Frankrig i dag. Hun fik sit store
internationale gennembrud med debutromanen Kvinden der blev til en gris (1997). På dansk er også

udkommet romanerne Spøgelser (2000), Baby (2005) og senest Tom er død (2009).

PRESSEN SKREV OM SOLANGE
"Sexscenerne er en betagende del af forfløjen roman om en ung pige, der pludselig ved, hvad hun vil ...

Forfatterens ambition er mere end det, men stimulerende er hendes sidelange beskrivelser af en kvindekrop på
vej mod forløsning. Nøjagtig som den tyske forfatter Charlotte Roche tør hun skrive sexscener, der lugter og

smager. Og hvor kvinden veksler mellem at besidde og lade sig besidde." - Politiken

"Et ualmindeligt velskrevet bidrag til tidens sexdiskuterende litteratur." - Bibliotekernes lektørudtalelse

Om TOM ER DØD skrev pressen:
"Blændende skildring af en mors sorg ... Tom er død er en yderst anbefalelsesværdig roman, der sætter sine

spor hos læseren, både intellektuelt og emotionelt." – JyLLands-Posten

"den meget velskrivende, franske romanforfatter Marie darrieussecqs seneste værk er en mors klagesang over
sin 5-årige søns pludselige død ... Romanen er et fint artistisk skrivestykke og

et medrivende usentimentalt og ganske kritisk menneskeligt portræt." – Information

"Darrieussecqs bog er ikke autobiografisk, men et voldsomt og vedkommende studie i sorg."
– Berlingske Tidende
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til en hensynsløs Lolita.

Solange er en stærkt foruroligende roman om en ung piges seksuelle
opvågnen i Frankrig i 1980’erne, langt væk fra voksne, der ingenting

ser,
og når de endelig ser, ingenting opdager.

Marie Darrieussecq (f. 1969) er en af de mest interessante forfattere i
Frankrig i dag. Hun fik sit store internationale gennembrud med

debutromanen Kvinden der blev til en gris (1997). På dansk er også
udkommet romanerne Spøgelser (2000), Baby (2005) og senest Tom

er død (2009).

PRESSEN SKREV OM SOLANGE
"Sexscenerne er en betagende del af forfløjen roman om en ung pige,
der pludselig ved, hvad hun vil ... Forfatterens ambition er mere end

det, men stimulerende er hendes sidelange beskrivelser af en
kvindekrop på vej mod forløsning. Nøjagtig som den tyske forfatter
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