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Hvilken værre skæbne kan ramme en mand end syv døtre i træk? Netop denne katastrofe overgår

partisekretær Wang Lianfang. Da han oven i købet mister sin stilling i partiet, er gode råd dyre, og hans døtre
må tage fremtiden i egne hænder.

Vi følger tre af hans døtre, og på trods af de tre unge kvinders forskellige strategier synes visse vilkår at være
uomgænglige: Seksuelle overgreb - i eller uden for ægteskabet - afhængighed af mænd, begrænsning og

personlige ofre.
Tre søstre er en historie om kvindeliv, men også om det kinesiske samfund i perioden: om hierarki og
bureaukrati fra stat til familiestruktur og om de afgrundsdybe skel mellem land og by, mellem mand og

kvinde, rig og fattig, udvikling og tradition.
Bi Feiyu (f. 1964) er forfatter, manuskriptforfatter, journalist og poet. Flere af hans bøger er oversat til

engelsk, bl.a. The Moon Opera (2007) og Chinese Massage (2008). Feiyu omtales ofte som "Kinas bedste
mandlige portrættør af den kvindelige psyke".
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