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Savnet Karin Alvtegen Hent PDF Sibylla eksisterer sådan set ikke. I de sidste femten år har hun levet

fuldstændig uden for det etablerede samfund. Anonymt og upåagtet. Som en af Stockholms mange hjemløse
overlever hun fra dag til dag med alt hvad hun ejer og har i sin rygsæk. At skaffe sig til dagen og vejen

kræver hendes energi i alle døgnets timer. Det hjælper hende til at holde tankerne væk fra det fortrængte – fra
den fortid der har forårsaget at hendes liv er blevet som det er. Så sker det som ikke må ske. En nat befinder
hun sig på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. En mand myrdes brutalt, og alt for mange spor peger på
Sibylla som den skyldige. Få dage senere bliver endnu en mand myrdet på samme ekstremt blodige måde. I
femten år har ingen bekymret sig om hende, men nu er hun pludselig Sveriges mest eftersøgte person. Savnet

blev kåret som Nordens bedste kriminalroman 2000.
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