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Solens kerne Johanna Sinisalo Hent PDF "Sinisalo er foruroligende, ofte lunefuld og helt sin egen" The

Guardian "En eventyrlig og original dystopisk satire ... Det er mørkt og bidende og i sidste ende en triumf"
The Herald "En fascinerende historie centreret om kønspolitik" Washington Post "Sinisalo knytter næven og
leverer med dygtighed og kraft et litterært slag lige i mellemgulvet ... Efter endt læsning havde jeg brug for at
trække vejret. Jeg sad der med bogen i hånden og tænkte: Wauw, hvilket trip!" Helsingin Sanomat Første
roman på dansk af Johanna Sinisalo, dronningen af 'Finnish Weird', absurd-fantastisk finsk litteratur: I et

orwellsk fremtids-Finland har staten truffet beslutning om at tage vare på befolkningens sundhed i en grad, så
alt nydelsesfyldt eller afhængighedsskabende er blevet forbudt ... Og kvinder opdeles i to kategorier: De
hjemmegående, som skal se godt ud og føde børn - og de udearbejdende, som ikke må få børn eller have

kønslig omgang med mænd.
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