
 

Ett annat jag av Carin Gerhardsen och Petter 
Lidbeck 
 
Handling: 
Amandas och Rasmus kompis Malin dödas i explosion som verkar vara 
ett terrordåd. Amanda Tror att bomben var menad till henne och blir det 
andra mordförsöket hon är med om. 
 
Amanda och hennes moster, Bim åker på en roadtrip genom Europa ner 
till Rumänien för att besöka barnhemmet som Amanda adopterades 
från. Rasmus följer med mot Amandas vilja. Amanda upptäcker att hon 
är en referensperson i ett hemligt forskningsprojekt - Projekt Gemini och 
att hon har en enäggstvilling någonstans i Europa. 
 
En torped förföljer Amanda, Bim och Rasmus och försöker mörda 
Amanda flera gånger. För att kunna rädda Amanda måste de avslöja 
forskningsprojektet och hitta hennes tvillingsyster. 
 
Viktiga karaktärer: 
Amanda: huvudperson, referens i Geminiprojektet, jagad 
Bim: Amandas moster, tar hand om Amanda efter att föräldrarna dött i en bilolycka 
Rasmus: Amandas och Malins kompis, följer med Amanda och Bim på deras resa ut i 
Europa 
Malin: Amandas bästa vän, som blir dödad i början av boken 
Theresa: grundare av Gemini-projektet 
Angelo: Theresas hantlangare, har i uppdrag att döda referenstvillingarna 
 
 
Samtalet utgår från Chambers samtalsmodell kring läsningen: 
 

● Vad gillade du med boken? 
● Vad ogillade du med boken? 
● Det här funderar jag över. 
● Dessa mönster hittade jag. Huvudpersonen (hur är han?) 

 
Allmänna frågor: 
 



 
● Första gången du såg boken, alltså innan du hade läst den, vad trodde du att det 

var för en sorts bok? Nu när du har läst den, var den annorlunda än vad du hade 
väntat dig? 

● Har du läst andra böcker som liknar den här? På vilket sätt? 
● Vems/vilkas berättelse är det? 
● Vilken person blev du mest intresserad av? 
● Vad hade du gjort i Amandas situation? 
● Om du hade skrivit den här boken? Hur hade du gjort den annorlunda? 
● Hade ett annat slut varit möjligt? Vilket? 
● Vad tror du händer sedan? Kan det bli en fortsättning på boken? 

 
Specialfrågor: Jag undrar... 
 

● Hur utvecklas Amandas och Rasmus relation i boken? 
● Många trodde att bomben som dödade Malin var en del i en terrorattack (s. 14). 

Hade det kunnat vara sant? Har du hört om något liknande? 
● Hade poliserna som avfärdade Amandas och Rasmus teorier kunnat agera 

annorlunda? (s. 25) Hur? 
● Varför vill Rasmus följa med till Rumänien? (s. 42) 
● På flera ställen i boken tar man upp frågan om alla människors lika värde (ex. s. 46 

och 126). Beskriv dina tankar kring detta. Vad syftar Gemini-projektet till? vad vill 
Teresa uppnå med projektet? Vad talar emot/för projektet? 

● Vad hade den röda vindjackan för betydelse för den mördade flickan i Rumäniens 
tunnlar? (s. 77) 

● Bim lyckas kopiera filer från Teresas dator där all information om Geminiprojektet 
finns. Då förstår Amanda och hennes sällskap vad det hela går ut på. Hade du anat 
detta innan? När förstod du vad Geminiprojektet gick ut på? (s. 106) 

● Vad betyder ordet Gemini på latin? (s. 114) 
● Amanda och hennes sällskap försöker varna referensen Manuel (s. 136). Han 

reagerar först med misstro. Vad skulle du själv ha tänkt om du varit i samma 
situation? Kunde Amanda gjort på något annat sätt för att närma sig Manuel? 

● Vilken roll spelar hunden Pippo för flickornas överlevnad? (s. 170) 
● Boken slutar med att vi får möta Angela (s. 179). Vem är det, tror du? 

 
 
Avslutande frågor: 
Nu när vi har lyssnat på varandra och fått höra allt möjligt som andra har upptäckt.  

● Var det något av det de andra sa, som du blev förvånad över? 
● Vilka lärdomar drar du av den här boken? 



 
● Vem tycker du borde läsa den här boken? Motivera 
● Nu när du tänker på boken, efter att vi pratat så mycket om den, vad är nu viktigast 

för dig? 
 
 
 
 
 


