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rfan må sise. at Sarah Waters'fbrfatterskab
succes indtil videre. Tre roma"n
ner er det foreløbig blevet til - hvorafden første,

lvlhr, ,*r"i

Tipping the Velvet, blev tv-filmatiseret af BBC i
2002, og den tredje. Fingersmith, netop er blevet
det. Den midterste roman, Affinity, har foreløbig
kun materialiseret sig som bog, men er dog også
omsat til et fllmmanuskript, som er sat til salg.
arah Waters har udtalt, at tv-fllmatiseringerne
hendcs bøger, sådan set er ok, mecen... måske lidt for mainstream, lidt for overfladiske og lidt
mindre homo, end hun kunne have ønsket.
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l\ fen man behøver nu slet ikke vente på den
IVI"r. eller den an<len filmatisering - bøgeme er
godc i sig selv! Så hvis du ikke allerede har stiftet
bekendtskab med Sarah Waters forfatterskab, er
sommerferien en oplagt lejlighed.
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Sarah Waters bøger foregår

i Victoriatidens

llEngland.

Inspirationen til den fbrste kom, da
hun skrev ph.d. i engelsk litteratur om bøsse/lesbisk
litteratur i det 19. århundrede. Imens hun skrev,
formede der sig en roman i hendes hoved. Hun
prøvede endda at skrive både aftandling og roman
på 6n gang, men det var trods alt for hårdt. Så da
hun var færdig med sin ph.d., gav hun sig selv et
år til at ffi idden ned på papir i romanform. Det tog
dog 18 måneder at skrive Tipping The Velvet, som

udkom

i

1998.

rfaipping The Velvet handler om østerspigen Nan,
I huir liv btiver vendt op og ned, da hun forelsker sig i variet6sangerinden Miss Kitty, der optræder i drag. De to kvinder tager sammen til London
og indlcder et forhold, men da Kitty svigteq kaster
Nan sig i stedet over Londons subkulturer. Hun
udfolder sig blandt andet som trækkerdreng, som
holdt kvinde hos en dekadent overklasselesbisk og
som socialistisk agitator. Tipping the Velvet er en
udpræget lesbisk bog, og dertil morsom, farve- og
begivenhedsrig.

A ffinity (På dansk: Sjælesøstre), som er titlen
Apa Sarah Waters anden bog, er mere grum
og handler orn Victoriatidens kvindefængsler. En
intellektuel, yngre pebermø bliver besøgsven hos
en kvindclig fange. Hun fascineres voidsomt af den

unge, smukke - og spiritistiske - kvinde, og følelserne gengældes. Eller gør de?

Sarah Waters

tredje rornan. Fingersmith (på dansk:
I-rf Rænkespil), handler om Sue, der er opvokset
som plejebam i Londons slum midt i 1800-ta11et og
oplært som lommetyv. Hun ovedales til at deltage
i et svindelnummer, hvor den rige pige, Maud, skal
franarres sine penge. Sue er helt rned på iriden, men
da hun møder Maud og sød musik opstår, blivcr
hun alligevel i tvivl...
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arah Water har modtaget Somerset MaughamDprir".t og Sun«1ay Times"'Young Writer of the

Cl

Ycar"-prisen for Affrnity. Hun blev nomineret til
både Booker Prize og Orange Prize for Fingersmith, kåret som Årets Forfatter 2002 af British
Book Awards og af litteraturmagasinet Granta udpeget

til

at være en afde 20 bedste britiske forfat-

tere i den kåring, de foretager hvert 10. år'

Cl arah Waters skriver i øjeblikket på sin lerde
DUog. som crplanlagt lil udgivelsc i lebruar
2006. Denne gang har forfatteren valgt at forlade
Victoriatiden med a1lc dens cksotiske rekvisitter. I
stedet skulle bogen efter rygter at dømrne komme
til at handle om en gruppe kvinders liv i London i
1940'erne og være mindre hæsblæsende handlingsorienteret og mere impressionistisk end de andre.
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