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Tvillingesagen Lotte Dalgaard Hent PDF Et par 13-årige tvillingepiger forsvinder på vej hjem fra
fritidsklubben, og der er ingen spor efter dem. Journalist på Regionalavisen Nordsjælland Line Lyng dækker

sagen og kommer efterhånden meget tæt på moren, der slides op af sorg, håb, angst og uvished.
Efterforskningen trækker ud, Line Lyng bliver mere og mere personligt involveret i sagen, og derhjemme

mistrives hun i forholdet til sin flotte, men fordrukne kæreste.
"Tvillingesagen" er en krimi fra de små, nordsjællandske lokalsamfund, hvor hverdagen ellers var så tryg.

Samtidig er det historien om den svære kunst at bryde de dårlige vaner uden at miste sig selv.

Lotte Dalgaard er freelancejournalist. Som praktikant på Ekstra Bladet dækkede hun sagen om en 22-årig
svensk pige, der forsvandt på vej hjem fra diskotek i en lille by.
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