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Vandspejlet Sarah Effersøe Hent PDF "Jonathan og jeg havde talt meget om de fantasier, jeg havde om, at han
kunne dø. At jeg hele tiden forestillede mig, at han ville køre galt på motorvejen, at jeg fik impulser til at
puffe til ham, når han pudsede vinduer. Jeg ville naturligvis blive ensom, og jeg ville savne ham, men det

ville være lettere uden Jonathan."

Delphine er stukket af fra sin kæreste i København. Hun lejer en lejlighed et sted i provinsen. Efter kort tid
flytter Peter ind. Han er terapeut og bor i hendes klædeskab. Hver dag stiller hun en kop kaffe frem til ham.
Af og til også en øl. Delphine taler i timevis om sin barndom, om sit vilde ungdomsliv og om kæresten

Jonathan.

Cowboy dukker op. Han er med på den værste. Alt imens tikker sms-er ind fra veninden Hannah og fra
Jonathan. De savner hende. Peter sidder stadig fanget i skabet.

"Vandspejlet" udstiller et af det moderne menneskes dilemmaer. Behovet for tryghed og angsten for at
forpligte sig.

Sarah Effersøe (f. 1963) er uddannet cand.psych. Hun er gift og har tre voksne børn. Har tidligere arbejdet
med psykisk sårbare på Vesterbro, været ansat i psykiatrien og arbejdet som selvstændig privatpraktiserende
psykolog. Har desuden skrevet artikler til magasiner om alternativ behandling samt debatindlæg til aviser.

"Vandspejlet" er hendes debut som skønlitterær forfatter.

 

"Jonathan og jeg havde talt meget om de fantasier, jeg havde om, at
han kunne dø. At jeg hele tiden forestillede mig, at han ville køre
galt på motorvejen, at jeg fik impulser til at puffe til ham, når han

pudsede vinduer. Jeg ville naturligvis blive ensom, og jeg ville savne
ham, men det ville være lettere uden Jonathan."

Delphine er stukket af fra sin kæreste i København. Hun lejer en
lejlighed et sted i provinsen. Efter kort tid flytter Peter ind. Han er

terapeut og bor i hendes klædeskab. Hver dag stiller hun en kop kaffe
frem til ham. Af og til også en øl. Delphine taler i timevis om sin
barndom, om sit vilde ungdomsliv og om kæresten Jonathan.

Cowboy dukker op. Han er med på den værste. Alt imens tikker sms-
er ind fra veninden Hannah og fra Jonathan. De savner hende. Peter

sidder stadig fanget i skabet.

"Vandspejlet" udstiller et af det moderne menneskes dilemmaer.
Behovet for tryghed og angsten for at forpligte sig.

Sarah Effersøe (f. 1963) er uddannet cand.psych. Hun er gift og har
tre voksne børn. Har tidligere arbejdet med psykisk sårbare på
Vesterbro, været ansat i psykiatrien og arbejdet som selvstændig
privatpraktiserende psykolog. Har desuden skrevet artikler til



magasiner om alternativ behandling samt debatindlæg til aviser.

"Vandspejlet" er hendes debut som skønlitterær forfatter.
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