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Er her nogen? Lotte Elmann Wegner Hent PDF En ung kvinde dukker aldrig op på sit arbejde. Hun er sidst
fanget på et overvågningskamera i en kiosk i nærheden af sin bopæl, kameraet har også fanget en mand. Han

taler til hende, følger hende ud af døren.
På de sociale medier bliver han hurtigt hovedmistænkt, men politiet har ingen beviser.

Vibe Engberg arbejder i en antikvitetsforretning i samme by. Den ene dag ligner den næste. Indtil den
tidligere hovedmistænkte en dag træder ind ad døren i antikvitetsforretningen.

På samme tid dukker en charmerende mandlig kunde op. Vibe og han indleder et stormfuldt forhold.
Langsomt går det op for Vibe, at noget er helt galt, og hun drives ind i et liv, hun ikke kan undslippe.
Først da Vibe står tættest på afgrunden, går det op for hende: Der er nogen derude, og de holder øje.
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