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Moderskap Sheila Heti boken PDF Vad vinner den kvinna som skaffar barn, och vad offrar hon? Vad vinner
och vad offrar den som avstår? Någonstans mellan 30 och 40 kan huvudpersonen i Moderskap inte längre
ducka för frågorna. Medan hennes vänner överlägger vid vilken tidpunkt det bäst passar dem att bli mödrar,
brottas hon med frågan om moderskapet alls är för henne. Moderskap utspelar sig under de kanske mest

avgörande åren i en kvinnas liv, då önskan om frihet ställs mot önskan om barn och beslutet oavsett utgång är
oåterkalleligt. I sina prövande försök att hitta det svar som är rätt för henne går berättaren i dialog med sin
partner och sina vänner, med konst, filosofi, mysticism och drömtydning. Och hon singlar slant.Resultatet är
en ärlig, intelligent och överraskande undersökning av moderskapets mytologi som töjer lika mycket på

romangenren som på huvudpersonens förväntade positioner. Det är en text som ansluter sig till ett pågående
samtal om livsval, feminism och föräldraskap, och som liksom Hetis genombrottsbok How should a person

be? ställer den universella frågan om hur man som människa egentligen ska leva.
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