
Ny roman af forfatteren til bestselleren Spis, bed, elsk 
 

Elizabeth Gilbert: Kvindernes by 

"En lysende, mangefacetteret hyldest til kvindelighed." - The Guardian 
 
Den internationale bestsellerforfatter Elizabeth Gilbert leverer med Kvindernes by en 
sprudlende historisk roman fra 1940'ernes New York fuld af glamour, krig og kærlighed. Bogen, 
der er under udgivelse i over 30 lande, er en stærk og tidløs fortælling om kvindeligt begær, 
modige livsvalg og store drømme.  
 
I 1940 ankommer Vivian Morris til New York. Hun er netop blevet bortvist fra college og skal bo 
hos sin tante, som er indehaver af et varietéteater på Manhattan. Her møder Vivian en hel verden 
af ukonventionelle karakterer – fra flamboyante showgirls til manuskriptforfattere, 
fallerede stjerner og verdensdamer. Vivian har en kreativ åre og bliver syerske på teatret.  
 
Mens krigen i Europa ligger som en skygge over New York, forsøger Vivian at være fri og gøre, som 
hun gerne vil. Men da den legendariske skuespiller Edna Watson kommer for at spille i teatrets 
mest ambitiøse forestilling nogensinde, tager Vivian et fatalt skridt, som fører til en skandale, der 
vender op og ned på hendes verden.  
 
Vivian indser, at hun er nødt til at lære at leve flere liv for at få den frihed, som hun ønsker. Og 
først som gammel kvinde er hun klar til at fortælle sin historie – en historie om sensualitet og 
livsvilje, om tab og kærlighed i kvindernes by. 
 
"Kvindernes by åbner op for store spørgsmål om seksualitet, om at skabe sin egen familie og om 
at være kvinde." - Marie-Claire 
 
"En roman som er lige så livfuld, sexet og klog som forfatterens megahit Spis, bed, elsk." - People 
Magazine 
 
"En sprudlende cocktail af en roman." - The Wall Street Journal 
 
"Glamurøs, sexet og bevægende." - Sunday Times 
 
"Et vildt underholdende knald af en roman." - Elle 
 
"Stærkt feministisk og pakket med opløftende sandheder om kærlighed og frihed ... En fest for 
sanserne og balsam for sjælen." - Esquire.com 
 

Elizabeth Gilbert (f. 1969) er en amerikansk forfatter. Hun fik et gigantisk gennembrud med bogen 
Spis, bed, elsk, som er solgt i over tolv millioner eksemplarer over hele verden. Den satte også 
Gilbert på Time Magazines liste over de hundrede mest indflydelsesrige mennesker i verden, og 



hun har i dag over en million følgere på Instagram. Gilbert har skrevet flere bøger inden for 
forskellige genrer, både skønlitteratur og nonfiktion. 
 
Elizabeth Gilbert: 
Kvindernes by 
Oversat af Siri Ranva Hjelm Jacobsen 
432 sider 
Forlagets pris: 299,95 kr.  
Udk. d. 20. januar 2021 


