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Hvor mågerne skriger Sandra Thorup Mose Hent PDF ""Giver du op?" siger hun og ser på dig. I går videre,
mens du tænker på flere pigenavne – på nogen du ikke allerede har nævnt. "Giver du op?" spørger hun igen,
og selvom du ikke er meget for det, tror du snart, at du må give fortabt. Du ser ned på gruset. I går i takt.
"Okay, jeg giver op," siger du, "Pigen, hun skal hedde…" Du bliver forskrækket, da du ser ned på jeres
fødder. I går ikke længere i takt. Natasha er endda løbet et par skridt i forvejen og står på det punkt, hvor
hovedvejen skiller jer ad. Du begynder at fryse. "Sarah!" råber hun og ser på dig et øjeblik. Da du ikke

reagerer, sætter hun smilende i løb. Du står tilbage på gruset og stirrer frem på det punkt, hvor Natasha for et
par sekunder siden stod og råbte et navn, der engang var dit." Sarah bor i en lille kystby på kanten af

Danmark, der hvor mågerne skriger. Hendes barndom er præget af hendes alt for skarpe sanser, der ikke bare
fornemmer årstidernes skiften og kroppens forandring, men også andres følelser, morens kulde, farens skjulte
forståelse, sit eget savn efter sin farfar. Sarah ønsker af hele sit hjerte at slippe væk fra sin fødeby, men det er
lettere sagt end gjort. Sandra Thorup Mose (f. 1989) kommer fra den lille havneby Ålbæk, ikke langt fra

Skagen. Hun er uddannet cand.soc. i samfundsfag ved Aalborg Universitet. Hun debuterede som
romanforfatter i 2017 med "Hvor mågerne skriger".

 

""Giver du op?" siger hun og ser på dig. I går videre, mens du tænker
på flere pigenavne – på nogen du ikke allerede har nævnt. "Giver du
op?" spørger hun igen, og selvom du ikke er meget for det, tror du
snart, at du må give fortabt. Du ser ned på gruset. I går i takt. "Okay,

jeg giver op," siger du, "Pigen, hun skal hedde…" Du bliver
forskrækket, da du ser ned på jeres fødder. I går ikke længere i takt.
Natasha er endda løbet et par skridt i forvejen og står på det punkt,
hvor hovedvejen skiller jer ad. Du begynder at fryse. "Sarah!" råber
hun og ser på dig et øjeblik. Da du ikke reagerer, sætter hun smilende
i løb. Du står tilbage på gruset og stirrer frem på det punkt, hvor

Natasha for et par sekunder siden stod og råbte et navn, der engang
var dit." Sarah bor i en lille kystby på kanten af Danmark, der hvor
mågerne skriger. Hendes barndom er præget af hendes alt for skarpe



sanser, der ikke bare fornemmer årstidernes skiften og kroppens
forandring, men også andres følelser, morens kulde, farens skjulte

forståelse, sit eget savn efter sin farfar. Sarah ønsker af hele sit hjerte
at slippe væk fra sin fødeby, men det er lettere sagt end gjort. Sandra
Thorup Mose (f. 1989) kommer fra den lille havneby Ålbæk, ikke
langt fra Skagen. Hun er uddannet cand.soc. i samfundsfag ved

Aalborg Universitet. Hun debuterede som romanforfatter i 2017 med
"Hvor mågerne skriger".
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