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Francesca Lina Bengtsdotter Hent PDF En efterårsnat i oktober forsvinder den unge pige Francesca sporløst
fra byen Gullspång. Pigen er mere end almindelig intelligent, oprørsk og har for nylig forsøgt at tage livet af
sig selv. Man leder ikke længe efter hende, og de velhavende forældre får selv lukket sagen: Francesca er

sikkert løbet hjemmefra.

Næsten tredive år senere falder kriminalinspektør Charlie Lager over den uopklarede sag om Francesca.
Samtidig begynder hun at drømme. Om sin mor og sin egen barndom. Det føles næsten, som om der er en
forbindelse mellem hende og Francesca. Hvad betyder drømmene? Og er der en forbindelse mellem dem og

Francescas forsvinding?

Da Charlies barndomsveninde beder om hjælp, beslutter Charlie sig for at rejse tilbage til Gullspång, men
ikke alle i byen er interesserede i, at sandheden om Francesca kommer frem. Hvad skete der egentlig med

Francesca?

 

En efterårsnat i oktober forsvinder den unge pige Francesca sporløst
fra byen Gullspång. Pigen er mere end almindelig intelligent,

oprørsk og har for nylig forsøgt at tage livet af sig selv. Man leder
ikke længe efter hende, og de velhavende forældre får selv lukket

sagen: Francesca er sikkert løbet hjemmefra.

Næsten tredive år senere falder kriminalinspektør Charlie Lager over
den uopklarede sag om Francesca. Samtidig begynder hun at

drømme. Om sin mor og sin egen barndom. Det føles næsten, som
om der er en forbindelse mellem hende og Francesca. Hvad betyder
drømmene? Og er der en forbindelse mellem dem og Francescas

forsvinding?

Da Charlies barndomsveninde beder om hjælp, beslutter Charlie sig
for at rejse tilbage til Gullspång, men ikke alle i byen er

interesserede i, at sandheden om Francesca kommer frem. Hvad
skete der egentlig med Francesca?
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