
 Vinder af Booker-prisen 2019 og kåret til årets bog i England i 2020 
 
 
Bernardine Evaristo: Pige, kvinde, andet  
Roman 
 
Med den prisvindende og anmelderroste roman Pige, kvinde, andet, der er under udgivelse over 
hele verden, har Bernardine Evaristo skabt en flerstemmig fortælling om køn, race, identitet og 
tilhørsforhold, hvis lige ikke er set før. 
  
I en stor, forgrenet fortælling møder vi 12 sorte kvinder i England, hvis liv er indbyrdes 
forbundne. De spænder vidt i alder, seksualitet og social status, fra en teaterinstruktør på sin 
premiereaften til en ung influencer og en nedslidt skolelærer. Alle søger de efter noget – en fælles 
fortid, en meningsfuld fremtid, nogen at elske. Eller måske bare et lille glimt af håb. 
 
Pige, kvinde, andet er en gribende og til tider ustyrligt morsom fortælling om moderne kvindeliv – 
rørende, politisk, menneskelig – og umulig at slippe. 
 
"Det er svært ikke at blive ved med at hylde Pige, kvinde, andet. Bernardine Evaristo er årets 
forfatter.Pige, kvinde, andet er årtiets bog." - Washington Independent Review of Books 
 
"En milepæl i britisk litteratur." - The Guardian 
 
"Flerstemmig og dybt menneskelig. Evaristo har en evne til at portrættere sine karakterer 
empatisk og elegant, samtidig med at hun nænsomt spidder dem." - New York Times 
 
"En triumf. Gnistrende og nyskabende." – Sunday Times 
 
"En rummelig og generøs roman, fuld af liv og empati." - Times Literary Supplement 
 
"En symfoni af sorte kvinders stemmer, som gør dig åndeløs (...) En klarsynet undersøgelse af de 
udfordringer, som sorte kvinder i England står overfor i dag." - Washington Post  
 
"Sprudlende, rummelig og engagerende." - Boston Globe 
  
"Evaristo væver sig gennem tid og rum med knitrende originalitet." - Vogue 
  
"Sexet, hårdtslående og forfriskende." - Independent on Sunday 
  
"En flerstemmig kærlighedssang til sort kvindefællesskab." - Elle 



 
Bernardine Evaristo f. 1959 i London, er en prisvindende forfatter, redaktør, kritiker, dramatiker 
og essayist. Hun har skrevet flere bøger inden for forskellige genrer, menPige, kvinde, andet er 
hendes store gennembrud både internationalt og i England, hvor den har solgt over en million 
eksemplarer. I 2019 modtog hun Booker-prisen forPige, kvinde, andet som den første sorte kvinde 
nogensinde, og i 2020 vandt hun ikke alene prisen for årets bog i Storbritannien, men blev også 
kåret som årets forfatter.Pige, kvinde, andet var blandt Barack Obamas yndlingsbøger i 2019, og 
romanen er under udgivelse i hele verden.  
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