De andere typiste (Dutch Edition)

New York, 1922. Rose Baker werkt als
typiste bij de politie. Vaak is ze de enige
aanwezige vrouw tijdens verhoren en ook
al moet ze een keur aan gruwelijke details
aanhoren, zodra ze de ondervraagruimte
verlaat, behoort ze weer tot het zwakke
geslacht. Maar de tijden veranderen.
Vrouwen knippen hun haar kort, roken in
het openbaar en schudden de Victoriaanse
omgangsregels van zich af.Zo niet de
preutse Rose. Waar de meeste vrouwen
zich proberen te bevrijden, houdt zij juist
vast aan het ouderwetse beeld van de
bescheiden, verzorgende vrouw. Als er een
nieuwe typiste op het bureau, laat Rose
zich door deze mooie, vooruitstrevende
Odalie meenemen naar de clandestiene
nachtclubs waar deze zich thuisvoelt.
Rose? fascinatie voor Odalie verandert
achter al snel in een obsessie die ze
misschien nooit meer te boven zal
komen.De andere typiste is een origineel
portret van een getroebleerde vrouw en een
tumultueuze tijd waarin de rol van de
vrouw voorgoed veranderde.
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