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En anden kvinde end mig Agnete Braad Hent PDF Den knap 40-årige kunsthistoriker Julie slikker sårene
efter mange år med sin livsforskrækkede filosofkæreste Rune. Hun finder sig til rette i sin egen lejlighed,

arbejder på galleriet Lennart Frost og skriver på en ph.d.-ansøgning om samtidskunst. Hun undrer sig over, at
man ustandseligt skal involvere sig med kunstværket, og hun undrer sig i det hele taget over, at folk hele
tiden involverer sig med hinanden. Selv Rune er videre med en ny kvinde. De har fået en køkken-ø og en

baby, og nu skal de giftes. Det kan Julie ikke se for sig. Hun er mere tilbøjelig til at knalde med en gift mand
eller gå i dvale som den lotusblomst, hun ser i Landbohøjskolens Have.

"`En anden kvinde end mig´ har genrens selvironi, som vi kender den fra for eksempel `Bridget Jones‘
Dagbog´, men Braad byder på mere end selvironi og formår med sin stramme struktur og dynamikken mellem
Julies privatliv og hendes forskningsprojekt at lave en mere moden genreopdatering. En opdatering, hvor det

er kvinden selv og ikke drømmen om manden, der er central i fortællingen." - Berlingske, 4 stjerner

Agnete Braad, f. 1976, er cand.mag. med speciale i kernefamiliens idéhistorie. Hun debuterede i 2012 med
romanen "Som om hun bare lagde røret på og forsvandt" om sin mors, præsten Anne Braads sygdom og død.

 

Den knap 40-årige kunsthistoriker Julie slikker sårene efter mange år
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at man ustandseligt skal involvere sig med kunstværket, og hun

undrer sig i det hele taget over, at folk hele tiden involverer sig med
hinanden. Selv Rune er videre med en ny kvinde. De har fået en

køkken-ø og en baby, og nu skal de giftes. Det kan Julie ikke se for
sig. Hun er mere tilbøjelig til at knalde med en gift mand eller gå i
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den fra for eksempel `Bridget Jones‘ Dagbog´, men Braad byder på

mere end selvironi og formår med sin stramme struktur og
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lave en mere moden genreopdatering. En opdatering, hvor det er
kvinden selv og ikke drømmen om manden, der er central i

fortællingen." - Berlingske, 4 stjerner

Agnete Braad, f. 1976, er cand.mag. med speciale i kernefamiliens
idéhistorie. Hun debuterede i 2012 med romanen "Som om hun bare
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