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Kom aldrig mere tilbage Hans Koppel Hent PDF Mike Zetterberg og hans kone Ylva bor med deres datter i et
lille parcelhuskvarter uden for Helsingborg. Det er fredag aften, Ylva er gået fra arbejde, men kommer ikke

hjem. Mike går ud fra, at konen har taget et glas vin med kollegaerne, men da solen står op næste morgen, har
han endnu ikke hørt en lyd fra hende. Mikes irritation gnaver i ham. Hun er vel hos den idiot, hun var utro
med sidste år, men hun kunne da i det mindste ringe!? Da solen går ned, har Mike stadig ikke set skyggen af
Ylva. Han anmelder hendes forsvinden til politiet, men mistanken rettes mod ham selv. Har den forsmåede
ægtemand en fi nger med i spillet? Dækker hans pludselige desperation blot over et hengemt skuespiltalent,
han folder ud for at snøre politiet? Naboerne, politiet, familien, veninderne og vennerne snakker, hvad er der
sket med Ylva? Hendes forsvinden forandrer deres liv afgørende. Kun få ved, at Ylva stadig er i live. Hvem,

der har bortført hende, og hvad hendes eneste udvej er, begynder først langsomt at gå op for hende.

 

Mike Zetterberg og hans kone Ylva bor med deres datter i et lille
parcelhuskvarter uden for Helsingborg. Det er fredag aften, Ylva er
gået fra arbejde, men kommer ikke hjem. Mike går ud fra, at konen
har taget et glas vin med kollegaerne, men da solen står op næste
morgen, har han endnu ikke hørt en lyd fra hende. Mikes irritation
gnaver i ham. Hun er vel hos den idiot, hun var utro med sidste år,
men hun kunne da i det mindste ringe!? Da solen går ned, har Mike
stadig ikke set skyggen af Ylva. Han anmelder hendes forsvinden til
politiet, men mistanken rettes mod ham selv. Har den forsmåede
ægtemand en fi nger med i spillet? Dækker hans pludselige

desperation blot over et hengemt skuespiltalent, han folder ud for at
snøre politiet? Naboerne, politiet, familien, veninderne og vennerne
snakker, hvad er der sket med Ylva? Hendes forsvinden forandrer



deres liv afgørende. Kun få ved, at Ylva stadig er i live. Hvem, der
har bortført hende, og hvad hendes eneste udvej er, begynder først

langsomt at gå op for hende.
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