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Harpiks Ane Riel Hent PDF Forlaget skriver: Pigen Liv vokser op på en lille ø sammen med en mor, som er
for stor til at kunne forlade soveværelset, og en far, der fylder hjemmet op med skrammel og melder sin
levende datter død. At han også kvæler sin egen mor, synes ret naturligt for Liv, som i begyndelsen ikke

sætter spørgsmålstegn ved den forkrøblede verden, hun præsenteres for. Hun tvivler da heller ikke på, at hun
selv er elsket af den far, som holder hende skjult i en gammel container.

HARPIKS er en smuk fortælling om kærlighed, loyalitet og omsorg. Men det er også en gysende beretning
om angst for at miste, om fastholdelse, splittelse og paranoia - og om utilsigtet ondskab.

Romanen er blevet tildelt GLASNØGLEN 2016, som gives for ´Nordens bedste spændingsroman´. Forinden
vandt den Harald Mogensen-prisen som ´Bedste danske spændingsroman´ og opnåede en andenplads ved DR
Romanprisen 2016.Den er Ane Riels anden roman. Hun debuterede i 2013 med ´Slagteren i Liseleje´, der

blev kåret som ´Årets bedste danske spændingsdebut´ og nu også er udkommet på tysk.´Harpiks´ er foreløbig
solgt til udgivelse i Norge, Finland, Tyskland og Japan
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