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Shrapnel Akademiet Fay Weldon Hent PDF Shrapnel Akademiet er et fornemt militærakademi opkaldt efter
Henry Shrapnel, et militært geni, som opfandt den eksplosive kanonkugle i 1804. På denne fine institution

samles en mørk vinteraften en eksklusiv gruppe gæster. Akademiets administrator modtager gæsterne sammen
med sin glatte sekretær og den smukke afrikanske butler, der i virkeligheden er leder af en skjult hær af

tjenestefolk. Det begynder at sne voldsomt. Personale og gæster er fanget, spændingen mellem dem stiger, og
krigen mellem herskab og tjenestefolk begynder. "Shrapnel Akademiet" er en spændende roman om krigens
væsen opsat i militærakademiets mikrokosmos. Den engelske forfatter Fay Weldon (f. 1931) har gennem hele
sit forfatterskab skrevet med stor indlevelse, kærlighed og humor om kvindelivets kompleksitet i både essays,
novellesamlinger og romaner, hvoraf over tyve er udkommet på dansk. Derudover har Weldon skrevet tv-

dramatik, kulturjournalistik og en selvbiografi.
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