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Babysitteren Sofie Sarenbrant Hent PDF Da kriminalinspektør Emma Sköld vågner i en hospitalsseng efter
fem måneder i koma, har hun ingen anelse om, hvad der er sket. Hun husker kun, at hun efterlod sin fire uger

gamle datter hos kæresten, Kristoffer, for at ride en tur.

I Emmas fravær har Kristoffer bedt sin tidligere kæreste om hjælp til at passe datteren, og det er en opgave,
hun trives alt for godt med. For dels er hun aldrig kommet over bruddet med Kristoffer, dels har hun altid

ønsket at blive mor.

Nu ligger Emma i sin hospitalsseng og undrer sig over, hvad det er Kristoffer skjuler for hende. Og hvad med
rideuheldet – var det overhovedet en ulykke? Eller er der i virkeligheden nogen, der vil hende til livs?

Da hun beslutter at indvie en kollega i sine bekymringer, får det katastrofale konsekvenser.
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