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Fängslande psykologiskt drama Hur förbannad är jag? Det vill du inte veta. Det vill ingen veta något om. Nora
Eldridge är fyrtiotvå år och lågstadielärare i Cambridge, Massachusetts. Hon lever ensam. På dagarna tröstar
hon andras barn, på helgerna besöker hon sin gamle far. Nora är pålitlig och ansvarstagande, kommer alltid i
tid, har alltid ett vänligt ord att säga.
En gång i tiden drömde hon om ett annat slags liv, där skapande och utveckling stod i centrum. Men åren
gick.
En dag kommer en ny elev, den vackre och begåvade Reza, till klassen. Pojkens pappa Skandar är professor,
hans mamma Sirena är konstnär. De är intellektuella och glamorösa, allt som Nora en gång velat vara. Mötet
med familjen blir omvälvande och utvecklas till en förälskelse som skakar hela hennes tillvaro i grunden. De
har alla - pojken, mannen, kvinnan - något som hon plötsligt inte kan leva utan och genom Sirena hittar hon
tillbaka till konsten och verkliga, bultande känslor.

Det blir ett år i hennes liv som förändrar allt.
Och precis när hon är som mest sårbar, vidöppen för livet och redo att leva det, inträffar katastrofen. Claire
Messud har skrivit en mästerlig och fängslande roman som tar läsaren i anspråk från första meningen. Noras
monolog är laddad med en explosiv kraft. Det handlar om kvinnlighet och skapande, om det pris konsten
betingar och om vår längtan efter förvandling. "Messuds roman kan bli en feministisk klassiker" Borås
Tidning
Kvinnan på övervåningen. Polisen misstänkte genast att hon var utsatt för brott, men hur hon ska ha bragts
om livet vill de inte säga. Hur förbannad är jag. CLAIRE MESSUD (1966-): Kvinnan på övervåningen ”The
Woman Upstairs” Övers: Eva Johansson Utgiven 2013 På svenska 2014 280 sidor Natur & Kultur Get this
from a library. Hon viger sitt liv åt sina elever och sin gamla pappa. … Get this from a library.
Vi pratar om vilket känt bokpar som har en swingers-aura,. Eva Johansson har översatt. Det vill du inte
veta. Jag har undrat om jag har missat något – så många andra talar om hur arg Nora är, men det är ju inte vad
man läser i boken. När samarierna lyssnar på Jesus börjar ännu fler tro på honom. Nora Eldridge är fyrtiotvå
år och lågstadielärare i Cambridge, Massachusetts. Hon har bland annat drömt om en karriär som konstnär
men av olika anledningar har hon lagt den åt sidan. Men Kvinnan på övervåningen visar längtans mörka
baksida, vreden över det man aldrig fick: 'Det faller dig aldrig in medan du sorgfälligt utformar din mask att
den kommer att växa fast i skinn. Skickas inom 1-3 vardagar. Create New Account.

