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den samme dreng. Og så bliver de fanget i den islandske vildmark. Luna har arvet sin mors særlige evner for
tarot- og auralæsning, Alberte sin fars skarpe fornuft. De to piger kan hverken forstå eller udstå hinanden, og
de har slet ikke bedt om at skulle rejse til Island sammen. Men det kommer de alligevel til, for Lunas mor og

Albertes far har forelsket sig i hinanden og planlagt den helt store rystesammentur for den nye familie.
Allerede da flyet letter, er der krig i luften mellem papsøstrene. Men da de rammer vulkanlandet og den
boblende og mytiske natur, og pludselig ved et tilfælde bliver alene med hinanden i vildmarken, sker der

voldsomme ting, som kommer til at vende alting på hovedet for dem begge.   Luna: Albertes yinside var blå i
nat. Det betyder ikke, som nogen tror, at hun er ærlig, det betyder, at hun er spion.   Alberte: Det er mine nye

trusser. De er kolde og fugtige. Hun har pisset i dem!
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