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En fri kvinna B. J. Hermansson Hent PDF "Jag sitter på en balkong och ser ut över havet när jag skriver dessa
rader. Kvinnans manifest, mitt testamente. En fri kvinna. Solen är på väg ner och jag dricker café au lait och
betraktar horisonten. Luften är varm, inte tryckande utan behaglig. En sval vind tillkännager sig. Jag smuttar
från min kopp. Sätter mig tillrätta. Ler ett förnöjt och alldeles oförskämt leende. Stort som solen. Jag tar av
mig mina glasögon och låter den lätta brisen snudda vid mig. Jag blundar för en stund. Lutar mig tillbaka.
Slår upp ögonen. Och jag är fortfarande här. Jag är fortfarande jag. I rummet innanför ligger han och jag hör
hans andetag i sömnen. Sovande. Drömmande. Jag sitter och njuter av innehållet i min kopp och ser ut över

en värld som är både vacker och spännande. Och jag är en del av den."

En fri kvinna är en erotisk novell om hur en kvinna i den övre medelåldern bryter mot alla de normer som
samhället väntar sig att hon ska följa. Hon omfamnar det tabubelagda. Hon tar sig an unga älskare och hon

möter ett sexuellt uppvaknande som får henne att bli en helt ny människa.

B. J. Hermansson skriver på ett språk som är svårt att likna vid någon annans. Författaren låter med
skicklighet sina noveller sväva mellan det rappa och det poetiska. Samtidigt inspirerar texternas

underliggande ton läsaren att tänka kring, och ifrågasätta, våra etablerade föreställningar. Ofta gällande norm
och sexualitet.

 

"Jag sitter på en balkong och ser ut över havet när jag skriver dessa
rader. Kvinnans manifest, mitt testamente. En fri kvinna. Solen är på
väg ner och jag dricker café au lait och betraktar horisonten. Luften
är varm, inte tryckande utan behaglig. En sval vind tillkännager sig.
Jag smuttar från min kopp. Sätter mig tillrätta. Ler ett förnöjt och
alldeles oförskämt leende. Stort som solen. Jag tar av mig mina

glasögon och låter den lätta brisen snudda vid mig. Jag blundar för
en stund. Lutar mig tillbaka. Slår upp ögonen. Och jag är fortfarande
här. Jag är fortfarande jag. I rummet innanför ligger han och jag hör
hans andetag i sömnen. Sovande. Drömmande. Jag sitter och njuter
av innehållet i min kopp och ser ut över en värld som är både vacker

och spännande. Och jag är en del av den."

En fri kvinna är en erotisk novell om hur en kvinna i den övre
medelåldern bryter mot alla de normer som samhället väntar sig att
hon ska följa. Hon omfamnar det tabubelagda. Hon tar sig an unga
älskare och hon möter ett sexuellt uppvaknande som får henne att bli

en helt ny människa.

B. J. Hermansson skriver på ett språk som är svårt att likna vid
någon annans. Författaren låter med skicklighet sina noveller sväva
mellan det rappa och det poetiska. Samtidigt inspirerar texternas



underliggande ton läsaren att tänka kring, och ifrågasätta, våra
etablerade föreställningar. Ofta gällande norm och sexualitet.
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