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Tvillingen Merete Junker Hent PDF Forlaget skriver: Tvillingen Idun er rystet efter skolekammeraten Arvo
Pekkas selvmord i den klorlugtende svømmehal. Ikke fordi hun kendte ham. Ikke fordi hun kunne lide ham.
Men fordi han havde lænket hende til sig med håndjern, inden han skød sig - inden han blæste hjernen ud i ét

rungende splitsekund.

Idun finder en usb-nøgle med billeder i svømmehallen, men da hun forsøger at aflevere den til Arvo Pekkas
lærer, Aron Storm, forsvinder hendes søster Ylva pludselig fra Jordens overflade. Ingen ved, hvor hun er

blevet af, hverken hendes forældre, Aron Storm eller Arvo Pekkas tante, hvis tvillingesøster blev myrdet så
grusomt af sin berusede mand så mange år tidligere.

Og NRK-journalisten Mette Minde med det skrantende ægteskab rapporterer om ulykkerne i den lille by,
hvor ingen vil sige noget, og alle er forvirrede. Og da Aron Storm finder et parteret lig i sin hytte oppe i

fjeldet og forsøger at skjule alle spor efter det, får politiet meget travlt.

I sin søgen efter den forsvundne Ylva tager Mette Minde til Finland for at tale med Arvo Pekkas tante, som er
taget tilbage til sin fødeby, hvor hun tilbragte sin ulykkelige barndom med sin ondskabsfulde tvillingesøster.
Men Mette Minde piller for meget i overfladen, og hendes liv er pludselig i stor fare, og hun må løbe for

livet.

TVILLINGEN er andet selvstændige bind i krimiserien om NRK-journalisten Mette Minde.

"Den er vanvittig spændende, godt skrevet og en fryd for elskere af krimier." - ***** - Telemarksavisa

"Tvillingen er en velskrevet og spændende krimi, velsignet fri for genreklicheer." - *****
- Aftenposten

Merete Junker. Født 1959. Cand.mag. fra Universitetet i Oslo i kriminologi, historie og statsvidenskab. Har
arbejdet som journalist og lærer i Skien syd for Oslo i Norge. Har tidligere skrevet Pigen med ballonen, som
blev månedens bog i den norske bogklub Krim og spenning og blev præmieret med krimidebutantprisen Nytt

blod.
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