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Er der nogen, der har set Sacha? Gitte Raae Hent PDF En trettenårig pige ligger kold og bevidstløs bag
stationen i Lundby en tidlig morgen. Hvordan og hvorfor en pige fra 8. klasse er havnet der, er noget af et
mysterium? Har hun været udsat for en seksualforbrydelse, eller hvad er der sket? Efterforsker Susanne

Birkholm kommer på sagen. Det er hendes første dag på arbejde efter en længere orlov. Susanne har brugt
tiden på at rydde op efter moderens pludselige dødsfald. Et fund i gemmerne fik Susanne til at rejse til

Namibia, en tur med et noget overraskende forløb. Dårlig er hun landet, før hun står midt i
opklaringsarbejdet. Sagen tager flere gange uventede drejninger, og der er bud efter Susanne Birkholm i flere

omgange. En psykologisk og socialrealistisk krimi, hvor dagligdag og skoleliv spiller centrale roller.
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