
Harriet Lane 

Den anden  
Psykologisk thriller 
 

Du husker ikke hende. Men hun husker dig 

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. 

Det skrev de internationale anmeldere: 
“Årets thriller” – The Daily Telegraph 

 “Lige så forførende som den er isnende. Litterær fiktion og psykologisk thriller i ét” – The 

Guardian 

“Man føler, at man kunne møde både Emma og Nina på gaden. Harriet Lanes talent for knivskarpe 

detaljer er enestående” – The Independent 

”Den perverse fryd i denne tryllebindende roman [ligger] ikke i det store afsløringsplot men i den 

knivskarpe dissekering af de skikkelser, den portrætterer” – The Express 

“Isnende, spændingsmættet og fuld af indsigt om venskabets blanding af kærlighed og misundelse 

… tryllebinder frem til sidste, chokerende afsløring” – People Magazine  

”Iskold britisk thriller … skarp som en istap” – New York Times Book Review 

Det skrev anmelderne om debutromanen Aldrig uden dig 



 “Hvad der gør “Aldrig uden dig” helt usædvanlig, er den vidunderlige, lyriske tone ... en 

af den slags bøger, man har lyst til at begynde forfra på, så snart sidste side er vendt." – Politiken 

 “Velsmurt debutroman… Harriet Lane skriver som en dreven forfatter: Handlingen 

glider veloplagt deruda’, sproget er både smukt og effektivt, person og miljøbeskrivelser fyldige 

uden at blive lange i spyttet." – Jyllands-Posten 

Harriet Lane (f. 1970), er journalist. Hun begyndte at skrive på sin første roman, den 

anmelderroste Aldrig uden dig, samtidig med, at hun langsomt mistede synet grundet en 

øjensygdom. De engelske anmeldere har sammenlignet Harriet Lane med forfattere som Ruth 

Rendell og Daphne de Maurier. Lane bor i London med sin mand og deres to børn. 
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