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De glemte piger Sara Bl\u00e6del Hent PDF I en skov tæt på hvalsø finder en skovarbejder liget af en kvinde,
men hvem er hun? Ifølge retsmedicinerne har hun ligget i skoven et døgns tid, og et stort ar over den ene side
af ansigtet burde gøre det nemt at identificere hende. Men ingen har meldt hende savnet, og hun matcher

heller ikke nogen på politiets liste over efterlyste personer. Efter fire dage er kriminalassistent Louise Rick -
nu leder af Den Særlige Eftersøgningstjeneste - stadig på bar bund. Først da hun beslutter at offentliggøre et
foto af kvinden, får hun et spor at gå efter: En ældre dame mener, at det må være Lisemette, som hun for

mange år siden passede på en af Åndssvageforsorgens institutioner. Men da Louise opsøger den nu nedlagte
institution for at tjekke journalerne, venter der hende en overraskelse. For fortiden viser sig at have en uventet

forbindelse til nutiden, og Louise får travlt med at optrevle, hvad der er sket, før det er for sent.
Opklaringsarbejdet ripper op i gamle sår – også for Louise, der konfronteres med begivenheder, hun har gjort

alt for at glemme.
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