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Gåden i glasset Sara Skaarup Hent PDF "...Anne tænkte på dukkens skamferede ansigt og kunne kun give sin
moster ret. Dukken så nærmest ud, som om den var spedalsk. Selvom hun havde grinet lidt af det dengang,
gav tanken om dens uformelige hoved med det alt for glatte underansigt hende myrekryb. Selv havde hun
ikke lyst til et gensyn. Men hvis den lortedukke kunne få ungen til at slappe af, kunne det kun gå for

langsomt med at finde den..." "Gåden i glasset" består af 13 noveller om ganske almindelige mennesker, hvis
hverdag næsten umærkeligt bliver infiltreret af ondskab og uhygge. Novellerne er guf for alle, der elsker et
godt gys. Sara Skaarup (f. 1974) er en dansk forfatter, journalist og sexolog. Hun debuterede i 2002 med
gysernovellerne "Gåden i glasset" og har sidenhen udgivet flere bøger om sex, kærlighed og åbne forhold.

 

"...Anne tænkte på dukkens skamferede ansigt og kunne kun give sin
moster ret. Dukken så nærmest ud, som om den var spedalsk.

Selvom hun havde grinet lidt af det dengang, gav tanken om dens
uformelige hoved med det alt for glatte underansigt hende myrekryb.
Selv havde hun ikke lyst til et gensyn. Men hvis den lortedukke

kunne få ungen til at slappe af, kunne det kun gå for langsomt med at
finde den..." "Gåden i glasset" består af 13 noveller om ganske
almindelige mennesker, hvis hverdag næsten umærkeligt bliver
infiltreret af ondskab og uhygge. Novellerne er guf for alle, der
elsker et godt gys. Sara Skaarup (f. 1974) er en dansk forfatter,

journalist og sexolog. Hun debuterede i 2002 med gysernovellerne
"Gåden i glasset" og har sidenhen udgivet flere bøger om sex,

kærlighed og åbne forhold.
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