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Den anden Harriet Lane Hent PDF Emma og Nina mødes tilfældigt i London, da Emma, som har hænderne
fulde med sit lille barn, taber sin pung på gaden. Hun får en opringning fra Nina, som har fundet hendes pung
og tilbyder at komme med den. Det er imidlertid ikke første gang, de to møder hinanden. For mange år siden

krydsedes deres veje – men kun en af dem husker det.

I det efterfølgende år udvikler venskabet sig mellem de to kvinder, som står hvert deres sted i livet: Emma er
småbørnsmor på fuld tid, Nina har en næsten voksen datter og har derfor tid til at hengive sig til sin kunst.

Men for den ene af kvinderne er der en skjult og gruopvækkende bagtanke med de bånd, der knyttes. Og med
Harriet Lanes sans for fænomenal suspense fastholdes læserens fascination og nysgerrighed til sidste,

grusomme akt…

Med Den anden skriver Harriet Lane sig direkte ind i domestic noir-bølgen, som har flyttet det farlige og
skræmmende ind i stuen. Genren har buldret af sted de seneste år med storsælgende titler som Kvinden i

toget, Det burde du have vidst og ikke mindst den banebrydende Kvinden der forsvandt, der udkom på Gads
forlag i 2013.

 

Emma og Nina mødes tilfældigt i London, da Emma, som har
hænderne fulde med sit lille barn, taber sin pung på gaden. Hun får
en opringning fra Nina, som har fundet hendes pung og tilbyder at
komme med den. Det er imidlertid ikke første gang, de to møder

hinanden. For mange år siden krydsedes deres veje – men kun en af
dem husker det.

I det efterfølgende år udvikler venskabet sig mellem de to kvinder,
som står hvert deres sted i livet: Emma er småbørnsmor på fuld tid,
Nina har en næsten voksen datter og har derfor tid til at hengive sig

til sin kunst.

Men for den ene af kvinderne er der en skjult og gruopvækkende
bagtanke med de bånd, der knyttes. Og med Harriet Lanes sans for
fænomenal suspense fastholdes læserens fascination og nysgerrighed

til sidste, grusomme akt…

Med Den anden skriver Harriet Lane sig direkte ind i domestic noir-
bølgen, som har flyttet det farlige og skræmmende ind i stuen.

Genren har buldret af sted de seneste år med storsælgende titler som
Kvinden i toget, Det burde du have vidst og ikke mindst den



banebrydende Kvinden der forsvandt, der udkom på Gads forlag i
2013.
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