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Nosaltres,  les dones  és  un  recull  de  contes 
cosits amb un  fil conductor que els  relliga com 
un brodat : les protagonistes són sempre dones, 
des  de  nenes  fins  a  velles,  amb  coratge  i 
confiança  en  si  mateixes,  però  també  amb 
dubtes  i  somnis.  Són  les  heroïnes  quotidianes 
de  les  seves  pròpies  vides,  autèntics  pals  de 
paller.
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Hustvedt, Siri.  Els ulls embenats .  Barcelona : 
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Els ulls embenats,   la  primera  novel∙la  de 
Siri  Hustvedt,  relata  quatre  trobades 
inquietants  i  intenses, uns episodis en què 
la narradora americana reflexiona sobre els 
misteris de la identitat, sobre la irracionalitat 
i el perill que comporten les relacions. 
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