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Pigen med den røde frakke Kate Hamer Hent PDF Beth har altid været bekymret for sin datter, Carmel. Men
siden sin skilsmisse har hun været plaget af frygt for at miste datteren, som går og drømmer og glemmer,
hvor hun er. Og en dag bliver mareridtet til virkelighed: Ved en lokal børnefestival bliver den otteårige

Carmel væk fra hende i det tågede vejr – og hun er sporløst
forsvundet. Ødelagt af sorg og selvbebrejdelser sætter Beth alt ind på at finde Carmel igen. Mens dagene går,

og politiets indsats svinder, vokser gåden i Beths hoved: Hvor er
datteren blevet af? Og hvor ER Carmel? Ja, pigen ved det knap nok selv. Hun ved bare, at manden, der kom

ud af tågen, sagde, at han var hendes bedstefar, og at hun var nødt til at bo hos ham i et stykke tid …
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