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Description:
"Vegetarianen" belönades 2016 med det internationella Man Booker-priset och blev Han Kangs
genombrott utanför hemlandet Sydkorea. Det är en lyrisk berättelse i tre akter, som rör sig mellan
realism, surrealism och allegori. Yeong-hye är en tystlåten kvinna i ett traditionellt äktenskap i
Sydkorea. Hon har aldrig gjort uppror, men så börjar hon drömma om blod och brutalitet, om kroppar
och kött. En dag bestämmer hon sig: hon måste bli vegetarian. Människorna i hennes liv, hennes
make, svåger och syster, vägrar att acceptera beslutet, och hennes envishet sätter igång en spiral av
tvång och våld. Kampen står inte bara kring hennes kropp och vad hon väljer att äta, utan handlar om
hennes sexuella och intellektuella frihet. Vad händer med den som ständigt måste föra en kamp mot
tillvaron? Vilka medel står till buds och när når en människa bristningsgränsen? Våldet som Yeonghyes protest släpper lös tar sig in i henne själv, börjar arbeta emot henne. På andra sidan
metamorfosen råder inte längre rationaliteten. "Vegetarianen" är en andlöst vacker och mörk
berättelse om begär och förvandling, makt och motstånd. Han Kang är född 1970 i Kwangju och
flyttade till Seoul vid tio års ålder. Hon debuterade som poet. "Vegetarianen" utkom 1997 och i
engelsk översättning 2015. Hon är flerfaldigt prisbelönt, både i hemlandet och i Europa. På svenska
är "Levande och döda" tidigare utkommen (2016)
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