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forlystelsesparken Storyland. Berie solgte billetter, mens den ualmindeligt smukke Sils lavede show klædt ud
som Askepot. I deres fritid eksperimenterer de med cigaretter og stjålen sprut i mayonnaiseglas. Fulde af

ungdommeligt mod forsøger de sammen at udfordre skæbnen, men da problemerne endelig bliver virkelige,
koster det dem deres venskab.

Eller sådan forekommer det i hvert fald Berie, da hun et kvart århundrede senere er i Paris med sin mand og
tænker tilbage på pubertetens usikre søgen, den gryende seksualitet og drømmende om livet som voksen
kvinde.Da Tiderne Skifter i sensommeren 2016 udgav et udvalg af Moores noveller med et forord af Julian
Barnes, blev mange danskere for første gang introduceret til et forfatterskab, der i USA regnes blandt de
største. Hendes særlige blanding af indføling og tør humor, af frodig fantasi og sanselig realisme, ramte en

nerve hos både anmeldere og læsere herhjemme. Nu kan så hendes romankunst nydes, oversat af Claus Bech,
der tidligere også har fordansket bl.a. Julian Barnes og Richard Ford.
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