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Kvindespejlet Maria Marcus Hent PDF Man ved næsten ikke, om man skal grine eller græde, når man læser
Maria Marcus‘ satiriske roman om en kvinde, der af frygt for at støde an mod det herskende kvindeideal,
beslutter sig for at opsige sit job og hellige sig rollen som moder og hustru. En uhyggelig påmindelse om

hvad kvinder blev budt – og bød sig selv – i 1960‘ernes Danmark.

Maria Marcus (f. 1926) har skrevet en lang række bøger, hvoraf mange tager udgangspunkt i hendes virke
som privatpraktiserende psykoterapeut og sexolog. Maria Marcus skriver både skønlitteratur, faglitteratur og

guidebøger om emner som sex, orgasme, kærlighed, dating, kvindelighed og kroppen.

"Her er nedfældet i overbevisende og med stor beherskelse gennemført form alle de idiotiske og skadelige
fordomme om mænds og kvinder "sande væsen"." – Elsa Gress

"Den afdækker med en fin og underfundig satire ideerne om, hvad der forstås ved en rigtig, virkelig, ægte
kvinde, hustru og moder." – Annelise Vestergaard
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