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Forfald Connie Friis-Holst Hent PDF Freelancejournalisten Caroline Hennessy venter på at skulle i retten og
vidne mod Nouras drabsmænd. Ventetiden bruger hun bl.a. på at lede efter Nouras barndomsveninde Sofie.
Det viser sig at være mere vanskeligt end som så, for Sofie er tilsyneladende forsvundet fra jordens overflade.
Derfor bliver Caroline glad, da Thomas Lauritsen, betjent ved Københavns Politi, tilbyder at hjælpe hende
med lede efter Sofie i sin fritid. Denne eftersøgning bringer dem vidt omkring, og Thomas må gang på gang

konstatere, at Caroline er egenrådig og ofte går sine helt egne veje.

Carolines veninder, Tina og Helle, kommer på uanmeldt besøg fra Aalborg, og det viser sig at blive en
skæbnesvanger beslutning, da de vælger at tilbringe den første aften i det københavnske natteliv. Endnu en
gang træder Thomas til, og det går mere og mere op for Caroline, at han er alt andet en den regelrette og
halvkedelige betjent, som hun først antager ham for at være. En serievoldtægtsforbryder er på spil, og han
trækker spor i retning af både Tina og Sofie. Men hvor er Sofie? Vil det lykkes Caroline at finde hende, eller

kommer hun endnu en gang for sent?
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