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Farlige aspekter Fay Weldon Hent PDF Annette er lykkeligt gift med Spicer. Eller det tror hun da, hun er.
Men da Annette efter ti års ægteskab bliver gravid, virker hendes ægteskab pludselig ikke nær så lykkeligt.
Annette tror, Spicer har en anden. Det har han også, men hun er ikke hans elskerinde, men derimod hans
terapeut, astrolog, homøopat og åndelige vejleder. Hendes navn er dr. Marks. Dr. Marks mener, at det er

Annette og især hendes ugunstige stjernekonstellation, der noget i vejen med. Men som månederne går, får
Annette en uhyggelig fornemmelse af, at dr. Marks har helt andre motiver skjult i ærmet. "Farlige aspekter" er
en roman om terapeuters magt, kvinders magtesløshed og mænds forfængelighed. Den engelske forfatter Fay
Weldon (f. 1931) har gennem hele sit forfatterskab skrevet med stor indlevelse, kærlighed og humor om
kvindelivets kompleksitet i både essays, novellesamlinger og romaner, hvoraf over tyve er udkommet på

dansk. Derudover har Weldon skrevet tv-dramatik, kulturjournalistik og en selvbiografi.
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