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I denne bog beretter 13 tvillinger i alderen fra 22 til 93 år, syv forældre, samt et sæt bedsteforældre om deres
oplevelse af dødsfaldet og især tiden derefter.

Tvillinger bliver født samtidig, men dør ikke nødvendigvis samtidig.

Nogle når aldrig at stifte bekendtskab med verden, men dør ved fødslen, andre mister deres tvilling senere i
livet ved ulykker, sygdom, selvmord eller af alderdom. Men uanset hvornår den anden tvilling dør, medfører
tabet ofte en markant reaktion. Det er ikke kun et andet menneske, der dør, det er også et tvillingeskab, der

rammes. Et næsten ubærligt tab, som er svært at forstå for den, der ikke er tvilling selv.

Bogen er skrevet af tvillingemoderen og journalisten Abelone Glahn, der også driver hjemmesiden
tvillinger.com

Fra lektørudtalelsen:

Det er den første danske bog om emner, og der må være et stort publikum til den. Det er en god gennemgang
af problemerne omkring tab af en medtvilling og det er fine beskrivelser fra de berørte.
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