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Mary Aris Fioretos Hent PDF Mary P. er 23 år, arkitektstuderende og lever i et militærdiktatur. Hun har en
kæreste som er politisk aktiv og Mary-webplanlægger et oprør. En novembernat 1973 arresteres hun for
statsfjendtlig virksomhed. I tretten døgn tilbageholdes hun i sikkerhedstjenestens berygtede hovedkvarter.

Senere sendes hun, nogle andre kvinder og en dreng til en fangeø. Tilværelsen er sat på lavt blus,
samhørigheden det eneste de kan stole på. Til sidst er spørgsmålet: Hvem bestemmer over et liv?

Aris Fioretos’ roman er en passionshistorie om et ungt menneskes frihedslængsel, en beretning om politisk
vold og kvinders fællesskab. Men først og fremmest handler den om kroppen – dens smerte og begær, dens

længsel og hemmeligste forvandlinger.

«Det er ikke bare en strålende roman. Det er en dybt gribende roman.» – NT

Kristeligt Dagblad 6 stjerner

Sveriges Radios Romanpris
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