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Slagssøstre Sylwia Chutnik Hent PDF Forlaget skriver: Slagssøstre er en fortælling om et slæng af
karakterfasteunge kvinder, der omdanner sorg og vrede til vold i en direkte kamp mod sygdom, død,
kvindehad og den uretfærdige ødelæggelse af deres elskede Warszawa. Romanens heltinder, de fire

slagssøstre, Halina, Celina, Stefa og Bronka fra kvarteret Mokotów, opererer under ly af natten, og voldelige
ægtemand og griske profitjægere har bare at passe på! Chutnik blander sort humor, rørende menneskelighed
og en snert af magisk realisme i sin beskrivelse af, hvordan heltinderne nægter at give op uden kamp, og

Slagssøstre bliver ikke blot en knivkamp mellem kønnene, men også en fortælling om Warszawa om natten,
om død, sorg og blodig hævn, mens den også udgør en stemme i debatten om kvinder i den polske

machokultur.

”Sylwia Chutniks imponerende roman Slagssøstre kan måske bedst sammenlignes med Quentin Tarantino,
punk-fanzine og streetart, men er også et feministisk eventyr med superheltinder.” Wyborcza.pl
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