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Yorks litterære himmel. Efter som ung at have været lidt af en nørd har han nu kontrakt på en bog,

redaktørerne på de fine litteraturtidsskrifter står i kø for at publicere hans artikler, og han kan date de kvinder
han har lyst til. Romanen følger ham ind i et nyt forhold og giver et fascinerende og foruroligende indblik i

den mandlige psyke. Er Nate i sin egen selvforståelse en postfeministisk og progressiv fyr der helt
selvfølgeligt opfatter det andet køn som ligeværdigt, så fortæller forløbet af hans affærer en anden, mere
tvetydig historie.   Nathaniel P’s affærer er en moderne sædeskildring, en klarsynet og vittig roman om

mænd, kvinder og kærligheden. 

Adelle Waldman debuterede i 2013 med Nathaniel P’s affærer. Romanen fik en forrygende modtagelse og
blev fremhævet som en af årets bedste bøger i adskillige medier, bl.a. The New Yorker, The New Republic,

Slate, The Economist, The Guardian, Cosmopolitan og Elle. Læs mere på adellewaldman. com
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