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Den du ikke ser Mari Jungstedt Hent PDF Forlaget skriver: Det er forsommer på Gotland, og turisternes
indtog står for døren. I et forladt sommer¬husområde holder Helena Hillerström den årlige sammenkomst for
vennerne. Men den festlige stemning holder ikke aftenen ud. Jalousien får tag i Helenas kæreste, og det ender
med et voldsomt opgør. Dagen derpå løber Helena en tur med sin hund på stranden for at ryste gårsdagen af

sig. Her møder hun sin morder i morgendisen.

Da endnu et skamferet kvindelig dukker op, indser kriminalkommissær Anders Knutas fra det lokale politi, at
én og samme morder er på spil. En morder, som vil dræbe igen.

Med medierne i spidsen lægger det samlede Sverige et ubønhørligt pres på øens lille politikorps. Men også
den unge, rodløse tv-journalist Johan Berg, som er kommet til Gotland for at dække midsommermordene,

leder efter spor, der forbinder de to kvinders skæbne.
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