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Byen uden kvinder Madeleine Hessérus Hent PDF Stockholm i en nær fremtid: En bølge af brutale
kvindemord ryster byen. Efter langvarige optøjer, hvor kvinder og mænd griber til våben mod hinanden,
bygges der en mur. I den sydlige del, bag den hårdt bevogtede ringmur, forskanser kvinderne sig, i den

nordlige del efterlades mændene i en by i forfald.

En regnfuld morgen ankommer Jakob Hall til den nordlige del. Han tilhører modstandsbevægelsen mod
muren, som holder til i skærgården, og han er på en mission. Men ved et tilfælde møder han tre forældreløse
unge mænd og hvirvles ind i et hændelsesforløb, der fører ham længere ind i byen uden kvinder, end han
havde drømt om, og helt tæt på magtens centrum, hvor de misogyne mænd er ved at blive ædt op af

melankoli.

Samtidig hjemsøges Jakob Hall af fortiden; minderne om kvinden Hedda, som han aldrig holdt op med at
elske, og som forsvandt, da muren blev bygget.

Byen uden kvinder er historien om murens tid. Om hvordan det kom så vidt. Og hvordan den pludselig
forsvandt igen. Det er en fortælling om tabt kærlighed mellem mænd og kvinder, forældre og børn, og den

foregår i en by – og en tid – der kunne være din og min lige om lidt.
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