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Anna Rubina - Slægt Gitte Paracha Thorhauge Hent PDF Anna Rubina har familie i både øst og vest.
Familierne taler vidt forskellige sprog, og de forstår ikke hinanden. De har også forskellig tro. En ting har de

to familier dog til fælles: De har begge psykiske men og dybe hemmeligheder i bagagen. Så dybe, at
Christense flygter hjemmefra, og Mohammad Rahim frygter for sin families videreførelse. De mødes i

London og forelsker sig, og en dag begynder det at rumle inde i Christenses mave. Højt og vedvarende. Det
lyder, som om der er nogen, der snakker derinde. Mohammad Rahim lægger øret til. ”Den taler urdu,” siger

han.

Uddrag af bogen:
Da Mohammad Rahim stod op, stak hun ham en plade:
”Jeg har det ikke så godt i dag. Jeg har hovedpine.”

”Det plejer du da ikke at have ...”
”Men det har jeg altså i dag. Gider du lige dæmpe stemmen!”

”Åh, undskyld.”
Så snart han var væk, startede hun sin lille røde Fiat 127 og kørte til apoteket. Hun parkerede bilen på den

parkeringsplads, der var beregnet til apotekets kunder, steg ud og gik ind. Idet hun gik hen til skranken for at
vente på, at det skulle blive hendes tur, syntes hun, at alle måtte kunne se det – den ændrede, lidt blødere
gang og hendes ansigts friske strejf af mirakel. Da det endelig blev hendes tur, fremførte hun sit livsvigtige
ærinde med en stemme, der dirrede af spænding. Luften var som sagogrød, syntes hun. Umulig at trække ind
igennem næsen for slet ikke at tale om ned i lungerne, der peb hæsblæsende og blandede sig med lyden fra

hjertets alt for hurtige rytme.
”Jeg vil gerne bede om en graviditetstest.”

Om forfatteren:
Bogen er den første af to om Anna Rubina og hendes familie. Det er Gitte Paracha Thorhauges debutroman.
Inspirationen har hun fået fra ægteskabet med en pakistansk mand og mødet med hans store og spændende

familie.
Gitte Paracha Thorhauge har tidligere udgivet to digtsamlinger.
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