Pressemeddelelse
Hvad, hvis kvinder havde magten?
Naomi Aldermans roman Kraften er blevet sammenlignet med Margaret Atwoods Tjenerindens fortælling og er endt på flere top-10-lister over 2017’s bedste
bøger, bl.a. i New York Times og Washington Post. Selvom Kraften blev skrevet et år
før #metoo-bevægelsen, rammer den lige ned i debatten: Hvad kan mænd – og
kvinder – tillade sig, når de sidder på magten?
Pludselig – i morgen eller dagen efter – opdager alle verdens teenagepiger, at de har fået ‘kraften’;
evnen til at give dødeligt stærke elektriske stød. Vi følger tre kvinder og en mand gennem 10 år,
mens kraften langsomt ændrer på magtbalancen mellem kønnene, og en verdensomspændende
revolution tager sin begyndelse.
Det begynder i det små. I USA indser en kvindelig borgmester, at den fysisk overlegne kvinde kan
komme langt i politik. Datteren af en britisk mafiaboss tager en hævnaktion i egne hænder, og en
sydstatspige får endelig mulighed for at flygte fra misbruget i sin plejefamilie.
Andre steder er omvæltningen mere dramatisk. I Moldova tager tidligere sexslaver kampen op
mod den systematiserede menneskehandel, og i Indien og Saudi-Arabien gør kvinderne oprør
mod århundreders undertrykkelse. En ung nigeriansk journalist dokumenterer det hele – også,
da mændene svarer igen.
Kraften er et portræt af fire liv og et verdenssamfund i radikal forandring. Det er en provo
kerende, tankevækkende og overraskende morsom roman, der både beskriver en alternativ
virkelighed og afslører vores egen verdens skyggesider. Men er Kraften så dystopi eller utopi? Det
kan afhænge af øjnene – og kønnet – der ser ...
Naomi Alderman skriver romaner og noveller. Hun er vokset op i London og har læst på Oxford
University og University of East Anglia. Hun laver bl.a. udsendelser for BBC Radio 4 og skriver
for The Guardian. Kraften er hendes fjerde roman og den første oversat til dansk. Hun har vundet
flere priser for sine bøger, bl.a. Bailey’s Prize for Women’s Fiction 2017 og Women’s Prize for
Fiction 2018, begge for Kraften.
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