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Hvor mange lidelser kan man udsætte andre for, inden man ophører med at være et menneske og bliver et
monster?  

I Stockholm sidder kriminalkommissær Jeanette Kihlberg begravet i en frygtelig sag om forsvundne drenge,
hvis lig dukker op på steder, hvor ingen har set noget, og ingen kender til eller savner dem. Der er meget få

spor at gå efter, og Jeanettes problemer på hjemmefronten spøger også i baghovedet. 

Psykologen Sofia Zetterlund arbejder med udredninger af blandt andet en tidligere barnesoldat fra Sierra
Leone og en kvinde, Victoria Bergman, hvis oplevelser i barndommen med gentagen vold og krænkelser fra
sin fars side har givet hende dybe ar på sjælen. Jeanette og Sofia får kontakt med hinanden, da den tidligere
barnesoldat findes død, og det viser sig, at flere ledetråde i politiets efterforskning kan spores til en af Sofias

klienter. Men foruroligende nok står det snart klart, at intet er, som det ser ud. 

Kragepigen er en stærk psykologisk krimi om, hvad svigt gør ved mennesker. Bogen er den første i trilogien
Victoria Bergmans svaghed.
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