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Gribende generationsfortælling: Forandrer vi os, eller forandrer 

verden os? 

Bestsellerforfatteren Jennifer Weiner leverer sin hidtil mest ambitiøse roman og 

stiller skarpt på kvinders vilkår og rettigheder i en episk fortælling om to søstre. 

Jo og Behtie Kaufman begynder deres liv i et idyllisk forstadskvarter i 1950’ernes Detroit, og deres 

roller synes fastlagte fra begyndelsen: Jo er den rebelske drengepige, der drømmer om at ændre 

verden, og Bethie er den smukke, dygtige pige, der drømmer om en tilværelse som hjemmegående 

husmor. 

Men skæbnen fører de to søstre i hver sin retning, og begge oplever de traumer og tragedier på 

deres vej gennem livet. Med Vietnamkrigen, Woodstock og kvindefrigørelse som baggrundskulisse 

kaster Bethie sig ud i amerikansk modkultur, hvor hun nærved mister sig selv, mens Jo lander i en 

tilværelse som husmor; hendes ungdoms rebelskhed nu kun et fjernt minde. 

Ingen af søstrene lever det liv, de i deres barndom drømte om, men er det for sent for dem nu? Tør 

Bethie gribe lykken, når den kommer hendes vej, og tør Jo stå ved sig selv, sine drømme og sin 

seksualitet? 

 

Forfatterskabet: Jennifer Weiner (f. 1970 i USA) har haft stor succes med sine romaner, hvoraf 

flere har været #1 på New York Times’ bestsellerliste, og bl.a. er hendes roman In her shoes blevet 

filmatiseret med Cameron Diaz i hovedrollen. 

Anmeldelser af Jennifer Weiners Søster, søster: 

”Hvis du kun har tid til at læse én bog denne sommer [2019], 

så vælg denne.” – New York Times 

”Weiner leverer endnu en vinder, måske endda sin hidtil bedste 

bog.” – AARP 

Anmeldelser af Jennifer Weiners andre bøger: 

”Der er humor, gnist og liv på hver side af denne rørende, 

spændende og sjove bog” – ****** Femina, anmeldelse af Det 

næstbedste 

”En underholdende komedie om kærlighed, forsmået venskab 

og hævn” – **** Alt for Damerne, anmeldelse af Bedste 

venner 

SØSTER, SØSTER 

Roman af Jennifer Weiner 

Originaltitel: Mrs. Everything 

Oversat til dansk af Poul Henrik Westh 

475 sider 

Pris: 299,95 (vejl.) 

Udgivelsesdato: 15. marts 


