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PIGEN, DER KUNNE HØRE TANKER Else Lefmann Hent PDF Maria har, siden hun var helt lille, kunnet
høre andre folks tanker, når hun er i fysisk kontakt med dem. Til at begynde med troede hun, at det var helt
normalt, men efterhånden fandt hun ud af, at hun måske er den eneste i hele verden, der har det sådan. Derfor
har hun i de 17 år, hun har levet, så vidt muligt undgået at være i fysisk kontakt med andre mennesker. Hun
bor på Falster sammen med sin mor og sin stedfar, der begge er Jehovas Vidner, og hun er tvunget til at være
med til alle vidnernes aktiviteter. Men en dag får hun chancen for at flygte. Og hun flygter ind til sin moster,
der bor på Nørrebro i København, hvor hun har en frisørsalon. Nu skal hun leve et mere normalt liv, hvor det
også er almindeligt at kramme hinanden. Her er det meget sværere at undgå fysisk kontakt. Og hun vil ikke
høre, hvad andre mennesker tænker, selvom det i sjældne tilfælde kan være en fordel. Og da hun ovenikøbet
bliver forelsket, bliver det for alvor svært. Uddrag af bogen ”Tror du ikke, det er rigtigt? Tror du, jeg lyver om
noget, der er så forfærdeligt. Du sagde jo selv, det var sygt.” Han grinede. ”Altså, hvis jeg sagde det, mente
jeg jo ikke sygt på den måde, nærmest sådan sygt fedt.” ”Hold om mig.” ”Hvad?” ”Jeg sagde, du skal holde
om mig, så fortæller jeg dig, hvad du tænker på.” Hans øjne blev store. ”Hvad nu, hvis jeg slet ikke tænker?”
”Det er meget svært ikke at tænke. Gør det nu bare.” Han tog forsigtigt rundt om hende. Først var det virkelig
rart, syntes Maria, men så kom hans tanker: HUN LAVER GARANTERET SJOV MED MIG, MEN DET ER
DA RART ENDELIG AT FÅ LOV TIL AT HOLDE OM HENDE. Om forfatteren Else Lefmann er lektor i
dansk og har arbejdet på Faxehus Efterskole, Danmarks Lærerhøjskole (nu: DPU, Aarhus Universitet) og

Storstrømsseminariet (nu: University College Sjælland), hvor hun alle steder har undervist i dansk og drama.

 

Maria har, siden hun var helt lille, kunnet høre andre folks tanker,
når hun er i fysisk kontakt med dem. Til at begynde med troede hun,
at det var helt normalt, men efterhånden fandt hun ud af, at hun

måske er den eneste i hele verden, der har det sådan. Derfor har hun i
de 17 år, hun har levet, så vidt muligt undgået at være i fysisk

kontakt med andre mennesker. Hun bor på Falster sammen med sin
mor og sin stedfar, der begge er Jehovas Vidner, og hun er tvunget til

at være med til alle vidnernes aktiviteter. Men en dag får hun
chancen for at flygte. Og hun flygter ind til sin moster, der bor på



Nørrebro i København, hvor hun har en frisørsalon. Nu skal hun leve
et mere normalt liv, hvor det også er almindeligt at kramme

hinanden. Her er det meget sværere at undgå fysisk kontakt. Og hun
vil ikke høre, hvad andre mennesker tænker, selvom det i sjældne
tilfælde kan være en fordel. Og da hun ovenikøbet bliver forelsket,
bliver det for alvor svært. Uddrag af bogen ”Tror du ikke, det er

rigtigt? Tror du, jeg lyver om noget, der er så forfærdeligt. Du sagde
jo selv, det var sygt.” Han grinede. ”Altså, hvis jeg sagde det, mente
jeg jo ikke sygt på den måde, nærmest sådan sygt fedt.” ”Hold om
mig.” ”Hvad?” ”Jeg sagde, du skal holde om mig, så fortæller jeg
dig, hvad du tænker på.” Hans øjne blev store. ”Hvad nu, hvis jeg
slet ikke tænker?” ”Det er meget svært ikke at tænke. Gør det nu

bare.” Han tog forsigtigt rundt om hende. Først var det virkelig rart,
syntes Maria, men så kom hans tanker: HUN LAVER

GARANTERET SJOV MED MIG, MEN DET ER DA RART
ENDELIG AT FÅ LOV TIL AT HOLDE OM HENDE. Om
forfatteren Else Lefmann er lektor i dansk og har arbejdet på

Faxehus Efterskole, Danmarks Lærerhøjskole (nu: DPU, Aarhus
Universitet) og Storstrømsseminariet (nu: University College
Sjælland), hvor hun alle steder har undervist i dansk og drama.
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