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Rødhætte Unni Lindell Hent PDF Der var engang en lille pige, der var så køn og sød, at alle, der så hende,
måtte holde af hende. Tre søstre vokser op hos deres mormor, fordi deres mor ikke magter at tage sig af dem.
Deres barndom er trist og giver dem en grundlæggende følelse af ensomhed. En af dem bryder mormorens

regel om ikke at gå i skoven alene, og i skoven møder hun en farlig mand…

Da de tre søstre er blevet voksne kvinder, har fornemmelsen af ikke at høre til ikke forladt dem. Lisbeth bliver
jordemor, Judith fotograf, og Carol ender som ulykkelig blandingsmisbruger. Hvem af dem er det, der hader
farlige, irriterende og besværlige mænd af et godt hjerte? Hvem er det, der udadtil fremstår som en helt

almindelig kvinde, og som samtidig er i stand til at begå de mest bestialske mord?

Hun har haft frit spil i lang tid, men så kommer en pensioneret politimand på sporet af hende. Kvinden, der
hader mænd, efterlader sig spor, og politimanden er snu og kan se dem. Snart er hun under stærkt pres, men

kæmper en indædt kamp for at overleve, en kamp mod tiden og frygten.
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