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Et andet sted Signe Langtved Pallisgaard Hent PDF "Vellykket debutroman om det år i Annas liv, hvor
utroskab smadrer hendes ellers på overfladen så velordnede tilværelse." - Litteratursiden

ET ANDET STED er den unge kvinde Annas fortælling om det år, der ændrede alt. Anna bor sammen med
sin mand Mattis og deres lille datter i en dejlig lejlighed i et godt kvarter. Alt er, som det skal være. Og så
alligevel ikke. På en togrejse en sen januaraften, hvor Anna rejser op til sin storebror i Norge, møder hun en
mand fra sin tidlige ungdom. Det bliver et skæbnesvangert møde, der ikke blot knuser Annas familieliv, men
også trækker tråde helt ned i hendes barndom og tilbage til det frygtelige tab af hendes lillebror. I kølvandet
herpå udfoldes en stærk familiehistorie med dybe sår og usagte ord. Vi møder Annas distancerede forældre,

hendes troløse storebror og den karismatiske mormor, Oldingen, der faldt igennem isen som lille.

ET ANDET STED er en roman, der handler om at tabe sit liv på gulvet, falde og rejse sig igen.

LEKTØRUDTALELSE
"Solid roman om utroskab i et trygt og godt forhold, et forhold der ødelægges pga. kedsomhed og

fortrængninger fra barndommen, der dukker op til overfladen igen." - Lektør: Tina Schmidt

"Velskrevet, veldisponeret og velgennemført" - Information

"Forfatteren har et skarpt blik for mellemmenneskelige relationer og forstår sprogligt at formidle alt det
usagte med en seismografisk følsomhed, der vidner om stor social intelligens." - Litteratursiden

"Ivrig debutant går i Tolstojs fodspor - Her er en debutant, der gider fortælle buldrende pejsehistorier, og som
tilsyneladende har mere end ét sted at fortælle dem fra ... Signe Langtved Pallisgaards roman er både

ægteskabsdrama, udviklingsroman og familiekrønike." Politiken, 4 hjerter

"Den handler om menneskets tendens til at skifte job, bolig eller partner ud, selv om problemet ligger et helt
andet sted." - Jyllandsposten
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"Vellykket debutroman om det år i Annas liv, hvor utroskab smadrer
hendes ellers på overfladen så velordnede tilværelse." -

Litteratursiden

ET ANDET STED er den unge kvinde Annas fortælling om det år,
der ændrede alt. Anna bor sammen med sin mand Mattis og deres
lille datter i en dejlig lejlighed i et godt kvarter. Alt er, som det skal
være. Og så alligevel ikke. På en togrejse en sen januaraften, hvor
Anna rejser op til sin storebror i Norge, møder hun en mand fra sin
tidlige ungdom. Det bliver et skæbnesvangert møde, der ikke blot
knuser Annas familieliv, men også trækker tråde helt ned i hendes
barndom og tilbage til det frygtelige tab af hendes lillebror. I

kølvandet herpå udfoldes en stærk familiehistorie med dybe sår og
usagte ord. Vi møder Annas distancerede forældre, hendes troløse
storebror og den karismatiske mormor, Oldingen, der faldt igennem



isen som lille.

ET ANDET STED er en roman, der handler om at tabe sit liv på
gulvet, falde og rejse sig igen.

LEKTØRUDTALELSE
"Solid roman om utroskab i et trygt og godt forhold, et forhold der
ødelægges pga. kedsomhed og fortrængninger fra barndommen, der

dukker op til overfladen igen." - Lektør: Tina Schmidt

"Velskrevet, veldisponeret og velgennemført" - Information

"Forfatteren har et skarpt blik for mellemmenneskelige relationer og
forstår sprogligt at formidle alt det usagte med en seismografisk
følsomhed, der vidner om stor social intelligens." - Litteratursiden

"Ivrig debutant går i Tolstojs fodspor - Her er en debutant, der gider
fortælle buldrende pejsehistorier, og som tilsyneladende har mere

end ét sted at fortælle dem fra ... Signe Langtved Pallisgaards roman
er både ægteskabsdrama, udviklingsroman og familiekrønike."

Politiken, 4 hjerter

"Den handler om menneskets tendens til at skifte job, bolig eller
partner ud, selv om problemet ligger et helt andet sted." -

Jyllandsposten
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