
Léto bez mužů

Provokativní, vtipný a neotřelý román o ženách a dívkách, lásce a manželství a otázce staré jako lidstvo samo: v čem jsou muži a
ženy stejní a v čem se diametrálně liší?

Zčistajasna vám manžel po třiceti letech oznámí, že si dává pauzu. Ta pauza je o třicet let mladší Francouzka s bujným poprsím.
Vaše reakce:

a) usoudíte, že je to jen bezvýznamný románek, a přistoupíte na jeho hru;

b) nasupeně prohlásíte manželství za ukončené;

c) zhroutíte se;

d) odklidíte se do bezpečného útočiště a dáte se dohromady?

Mia Fredericksenová se nejprve zhroutí a potom na léto přesídlí do prérijního městečka svého dětství, aby mohla zuřit, vztekat se
a truchlit nad svým ubohým životem opuštěné manželky. Pomaloučku je ale vtahována do životů, které ji obklopují: její matky ve
společnosti čilých vdov; mladé sousedky se dvěma malými dětmi a hlučným, výbušným manželem; a ďábelských puberťaček v
kurzu poezie, který ve městě vede. Na konci léta bez mužů už moudřejší, ale nikoli smutnější Mia ví, za co chce bojovat.

Provokativní, břitký a sofistikovaný román Léto bez mužů je úžasně vitální tragikomedií o ženách a dívkách, lásce a manželství a
odvěkém konkurenčním boji mezi oběma pohlavími — román příhodný pro naši dobu od jedné z nejuznávanějších amerických
spisovatelek.

Siri Hustvedtová (*1955) je americká prozaička, básnířka a esejistka. Vystudovala historii na St. Olaf College a angličtinu na
Columbia University. Pochází z Minnesoty, nyní žije v Brooklynu se svým manželem, spisovatelem Paulem Austerem. Její knihy
byly přeloženy do mnoha jazyků a získaly značnou popularitu.

Další informace o autorce naleznete na jejím webu: http://sirihustvedt.net/.

„Nádherně promyšlené, hluboce vážné a nesmírně inteligentní.“

Jane Smiley, Guardian

„Je to jedinečná spisovatelka, která dokáže zburcovat mysl i chytit za srdce… Je téměř nemožné knihu odložit a ještě nemožnější
nepřečíst znovu.“

Lisa Appignanesi, Independent

„Propracované a spletité.“

Tom Deveson, Sunday Times

„Ohromující… Úchvatný styl lyrické prózy dodává dramatičnosti na intenzitě.“



Melissa Katsoulis, Sunday Telegraph

„Inteligentní meditace o ženské identitě napsaná působivým jazykem.“

Lucy Scholes, Sunday Times

„Hustvedtová je mimořádně vnímavá autorka.“

Jane Shilling, Telegraph

„Vřelý příběh o lásce, ztrátách a útěšném a naplňujícím přátelství mezi ženami. Hustvedtová dokáže dokonalým způsobem
zachytit absurditu a tragédii života.“

Sebastian Shakespeare, Tatler

„Duchovní a inteligentní zároveň.“

Sydney Morning Herald
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