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Det bedste af alting Rona Jaffe Hent PDF New York, 1952. I centrum står fem unge kvinder, der arbejder på et
forlag i New York: Caroline; universitetsuddannet sekretær, der drømmer om at blive redaktør, April; den lidt

naive pige fra landet, der snart forvandler sig til mændenes drømmekvinde, Gregg, den dekadente
skuespillerinde, der i virkeligheden drømmer om en langt mere traditionel livsstil, Barbara; den enlige mor,

som slider for at få hverdagen til at gå op og slutteligt Mary Agnes, der er besat af at planlægge sit
forestående bryllup. Med et knivskarpt blik og stor psykologisk troværdighed skildres disse kvinders skæbne

og oplevelser i 50’ernes New York i en verden, hvor mændene havde magten. Det bedste af alting er en
moderne klassiker, der skabte sensation, da den udkom første gang i 1958. Aldrig før havde nogen skrevet så
åbenhjertigt om unge kvinders virkelige drømme, behov og længsler. Et must read for alle, der ikke kan få
nok af Mad Men med dens intelligente blanding af kærlighed, dramatik og sex i 50’ernes Manhattan.
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