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En anden kvinde Suzanne Rindel Hent PDF DEN ANDEN foregår i New Yorks brølende 1920’ere.
Hovedpersonen og bogens fortæller, Rose Baker, er maskinskriverske på en politistation i verden domineret

af mænd. Det er hendes opgave at stenografere mordere og andre kriminelles tilståelser i retssalen.

DEN ANDEN foregår i en ny æra for kvinder, hvor de victorianske normer er i opbrud.

Roses liv ændrer sig for altid da en anden kvinde, Odelia, får arbejde som maskinskriverske på stationen.

Rose er fascineret af den udadvendte og sexede Odelia, men snart udvikler sig fascinationen til en farlig
besættelse.

De to vidt forskellige kvinder udvikler et forhold, hvor de navigerer rundt i New Yorks underverden af
speakeasies om natten samtidig med livet på kontoret om dagen.

Bogen er The Great Gatsby møder Notes of a Scandal og The Talented Mr Ripley.

En bog om en besættelse, der måske bliver til hovedpersonens egen undergang.

Forfatteren

Suzanne Rindell er i gang med at færdiggøre sin Ph.D. i engelsk litteratur på Rice-universitet. Hun er
redaktørassistent på Narrative Magazine og bor i New York. The Other Typist er hendes første roman.
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