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Frosne øjeblikke Camilla Ceder Hent PDF My er flyttet på efterskole. Hun trænger til at komme væk fra sit
vante miljø og ikke mindst sin syge og dominerende mor. My blomstrer op på skolen, især da hun bliver
voldsomt forelsket i den noget ældre, kvindelige vejleder på skolen, og forelskelsen bliver gengældt. Et

besøg i hjembyen skal vise sig at blive fatalt – ikke blot for pigen, men også for de mennesker som omgiver
hende.

Knapt 15 år senere er journalisten Seja netop blevet forladt af sin kæreste og bor i et faldefærdigt træhus midt
i en skov. Sejas nabo finder en dag liget af en mand, der er blevet skudt og kørt over. Seja føler sig draget af
mordet, men ikke kun i sin egenskab af journalist. Politikommissæren Christian Tell leder efterforskningen,
men kommer ud i en gråzone, da han indleder et forhold til et af vidnerne i sagen, og en 15 år gammel

hemmelighed kommer op til overfladen igen.
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