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Vanessa flickan i glaskupan är den fristående uppföljaren till Laura flickan från havet, Carolina Gynnings succédebut
som romanförfattare. Här möter vi tvillingsystern Vanessa, vars liv Laura stal när hon trodde att systern dött i
tsunamin i Thailand. När Vanessa äntligen lyckades rymma från sin fångenskap och insåg att Laura inte bara tagit över
hennes magasinsimperium utan även hennes fästman, så brast något i henne. Som en vålnad dök hon upp på Lauras
bröllop och orsakade kalabalik.u003cbr /u003eMen det gick inte som Vanessa hade tänkt sig. I stället för att träda in i
brudens ställe togs hon om hand av polis och har nu spärrats in på en psykiatrisk avdelning. Ingen tror henne när hon
med en dåres envishet hävdar att det är hon som är Vanessa och att hennes slyna till syster är en bedragare. Läkarna
proppar henne full med lugnande mediciner och säger att vanföreställningar ingår i sjukdomsbilden. Bipolär sjukdom,
kallar de det. Ju mer Vanessa protesterar desto mer övertygad blir omgivningen om att hon är riktigt illa
däran.u003cbr /u003eu003cbr /u003eCarolina Gynning är en kreativ multibegåvning som har lett tv-produktioner som
Stjärnor på is och sålt hundratusentals exemplar av självbiografierna Ego Girl och Ego Woman. Hon målar tavlor som
säljer slut redan på vernissagen och dessutom designar hon smycken. Våren 2011 kom hennes första roman och
hösten 2012 debuterade hon som filmstjärna i Jesper Ganslandts Blondie.
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