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Den dobbelte tavshed Mari Jungstedt Hent PDF Det er i slutningen af juni måned og afrejsedag for

filminstruktøren Sam, hans kone Andrea og fire af deres nære venner. De er en del af en større flok familier
fra villakvarteret i Visby, der i hverdagen deler det meste: Børnepasning, havearbejde, middage, fester,

løbeture og hinandens bekymringer. Den årlige sommertur er et tiltrængt afbræk i rutinerne og en anledning
til at gøre noget anderledes sammen, kun de seks, uden børn. I år har Sam planlagt en temarejse i Ingmar
Bergmans ånd. De skal deltage i Bergman-ugen på Fårö, og bagefter tager de til Stora Karlsö for at opleve
tusindvis af lomvier lette fra de stejle klipper og flyve mod syd, i ly for vinterens kulde. Men undervejs går

noget helt galt. Den dobbelte tavshed er en nervepirrende psykologisk krimi, der borer dybt i de
hemmeligheder, selv venner skjuler for hinanden. Den dobbelte tavshed er Mari Jungstedts syvende

fritstående bog i serien om politiinspektør Anders Knutas, hans kollega Karin Jacobsson og journalisten
Johan Berg.

 

Det er i slutningen af juni måned og afrejsedag for filminstruktøren
Sam, hans kone Andrea og fire af deres nære venner. De er en del af
en større flok familier fra villakvarteret i Visby, der i hverdagen deler
det meste: Børnepasning, havearbejde, middage, fester, løbeture og
hinandens bekymringer. Den årlige sommertur er et tiltrængt afbræk
i rutinerne og en anledning til at gøre noget anderledes sammen, kun
de seks, uden børn. I år har Sam planlagt en temarejse i Ingmar

Bergmans ånd. De skal deltage i Bergman-ugen på Fårö, og bagefter
tager de til Stora Karlsö for at opleve tusindvis af lomvier lette fra de

stejle klipper og flyve mod syd, i ly for vinterens kulde. Men
undervejs går noget helt galt. Den dobbelte tavshed er en

nervepirrende psykologisk krimi, der borer dybt i de hemmeligheder,



selv venner skjuler for hinanden. Den dobbelte tavshed er Mari
Jungstedts syvende fritstående bog i serien om politiinspektør Anders
Knutas, hans kollega Karin Jacobsson og journalisten Johan Berg.
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