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26a Diana Evans Hent PDF De enæggede tvillinger Georgia og Bessie Hunter bor på kvisten i nr. 26a på
Waifer Avenue i London. Et sted med hemmeligheder, nektariner og jordbærduftende sækkestole.

Nedenunder er der ikke meget harmoni. Deres nigerianske mor forsøger på mystisk vis at lindre længslen
efter sit hjemland. Og deres britiske far strammer grebet om fjernbetjeningen, når han ikke vandrer vredt op

og ned af Neasdens gader i et forsøg på at komme sine indre dæmoner til livs.

Tvunget til at skabe deres egen identitet, opbygger Hunter-tvillingerne et uigennemtrængeligt magisk univers
med særlige regler og ritualer.

Da virkeligheden banker på, må de give slip på barndommens fantasier. Hvordan vil Georgia og Bessie klare
sig, når deres liv fører dem forskellige veje og hvem vil klare sig bedst?

Nomineret til The Guardians Debutantpris - KÅRET TIL ÅRETS DEBUTANT I ENGLAND - VINDER AF
ORANGE PRISEN.

"Uden at miste hverken fokus eller balance. Diana Evans indfanger med andre ord både det intense og det
storladne i en stramt tøjlet skæbneroman, hvis karismatiske personer – i mere end en forstand – lever videre

efter tæppefald." - Politiken (fem hjerter).

Diana Evans (f. 1971) var danser før hun blev forfatter. Hendes første roman, 26a, der også er udkommet i
Danmark, har blandt andet modtaget Orange Prisen i kategorien Nye forfattere. Diana Evans bor i London.

 

De enæggede tvillinger Georgia og Bessie Hunter bor på kvisten i nr.
26a på Waifer Avenue i London. Et sted med hemmeligheder,

nektariner og jordbærduftende sækkestole. Nedenunder er der ikke
meget harmoni. Deres nigerianske mor forsøger på mystisk vis at
lindre længslen efter sit hjemland. Og deres britiske far strammer
grebet om fjernbetjeningen, når han ikke vandrer vredt op og ned af
Neasdens gader i et forsøg på at komme sine indre dæmoner til livs.

Tvunget til at skabe deres egen identitet, opbygger Hunter-
tvillingerne et uigennemtrængeligt magisk univers med særlige

regler og ritualer.

Da virkeligheden banker på, må de give slip på barndommens
fantasier. Hvordan vil Georgia og Bessie klare sig, når deres liv fører

dem forskellige veje og hvem vil klare sig bedst?



Nomineret til The Guardians Debutantpris - KÅRET TIL ÅRETS
DEBUTANT I ENGLAND - VINDER AF ORANGE PRISEN.

"Uden at miste hverken fokus eller balance. Diana Evans indfanger
med andre ord både det intense og det storladne i en stramt tøjlet

skæbneroman, hvis karismatiske personer – i mere end en forstand –
lever videre efter tæppefald." - Politiken (fem hjerter).

Diana Evans (f. 1971) var danser før hun blev forfatter. Hendes
første roman, 26a, der også er udkommet i Danmark, har blandt
andet modtaget Orange Prisen i kategorien Nye forfattere. Diana

Evans bor i London.
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