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Skriv i sandet Marjun Syderbø Kjelnæs Hent PDF I ungdomsromanen Skriv i sandet følger man gennem ti
kapitler fem piger og fem drenge i alderen 16-20 år og deres oplevelser over en weekend i Færøernes

hovedstad Tórshavn. De ti unge kender ikke alle hinanden på forhånd, men deres veje krydses i løbet af
weekenden, og de ti fortællinger – om forelskelse, jalousi, venskaber, familie, spiseforstyrrelser, mobning,
misbrug, sex, homoseksualitet og religion – væves ind i hinanden. Romanen tegner et facetteret billede af

færøske unge i 2010'erne og deres tanker og længsler, problemer og konflikter, glæder og sorger.

"Marjun Syderbø Kjelnæs fanger tonen af lavmælt desperation. Hun er især god til alt det usagte ... Der er
alvor og klarhed i disse historier fra udkanten af det danske rige. Det er både velkendt og anderledes." –

Steffen Larsen, Politiken, ♥♥♥♥♥

"Der er intet belærende over denne prisbelønnede færøske ungdomsroman ... På en fin måde formår
forfatteren på én gang at bringe sine 10 hovedpersoners meget forskellige perspektiver på weekendens

begivenheder i spil og at bibeholde sit 'forfatterblik' på den samlede fortælling ... Meget færøsk. Meget fint."
– Karen Lise Søndergaard Brandt, Jyllands-Posten, *****

 

I ungdomsromanen Skriv i sandet følger man gennem ti kapitler fem
piger og fem drenge i alderen 16-20 år og deres oplevelser over en
weekend i Færøernes hovedstad Tórshavn. De ti unge kender ikke

alle hinanden på forhånd, men deres veje krydses i løbet af
weekenden, og de ti fortællinger – om forelskelse, jalousi, venskaber,
familie, spiseforstyrrelser, mobning, misbrug, sex, homoseksualitet
og religion – væves ind i hinanden. Romanen tegner et facetteret
billede af færøske unge i 2010'erne og deres tanker og længsler,

problemer og konflikter, glæder og sorger.

"Marjun Syderbø Kjelnæs fanger tonen af lavmælt desperation. Hun
er især god til alt det usagte ... Der er alvor og klarhed i disse

historier fra udkanten af det danske rige. Det er både velkendt og
anderledes." – Steffen Larsen, Politiken, ♥♥♥♥♥

"Der er intet belærende over denne prisbelønnede færøske
ungdomsroman ... På en fin måde formår forfatteren på én gang at
bringe sine 10 hovedpersoners meget forskellige perspektiver på

weekendens begivenheder i spil og at bibeholde sit 'forfatterblik' på
den samlede fortælling ... Meget færøsk. Meget fint." – Karen Lise

Søndergaard Brandt, Jyllands-Posten, *****
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