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Alle spørgsmåls moder Rebecca Solnit Hent PDF Opfølgeren til den moderne klassikerMænd forklarer mig
ting. I 12 nye skarpe og tankevækkende essays uddyber forfatteren og aktivisten Rebecca Solnit sine analyser
af kønsroller og magtforhold. De handler om kvinder, som nægter at bliver tiet ihjel, om vold mod kvinder,
om voldtægt-jokens historie, men også om Virginia Woolf, hollywoodfilmen Giganten og om de 80 bøger,
enhver kvinde bør undgå. En rød tråd gennem essayene er tavshed og fortielse, og de mange forskellige

måder kvinder – men også mænd – tvinges til tavshed på. Men også den nye feministiske bevægelse, som er
ved at vokse frem, og som hastigt er i gang med at ændre vores syn på samtykke, magt, rettigheder, køn og
repræsentation. Rebecca Solnit (f. 1961) er prisvindende amerikansk historiker, aktivist og forfatter til 18
bøger om bl.a. landskab, miljø, kunst og politik. Hun er en af USA’s fremmeste og mest læste essayister.
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