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Midt om natten stiger Jasmin modvilligt op på ladet af en flyttevogn sammen med sine to tvillingesøstre i den
jyske by Lindborg. Jasmin aner ikke, hvor de er på vej hen, eller hvorfor de forlader den by, hvor hun endelig

har fået venner. Det eneste, hun ved, er, at hun har fået besked på at være en anden. En dreng. Fra nu af!

To dage senere kører hun ind i byen Granada i Sydspanien. Uden at kunne gøre noget ved det mærker hun,
hvor meget hun hader sin nye identitet … og dem, der ejer hende. Men hun har lagt en hemmelig plan. Den

ligger i dvale og lurer. I tre lange år, før der endelig opstår en chance.

Jasmins plan er farlig, og hun har brug for hjælp. Den kan hun kun finde i Danmark, hvor der er en, der kan
hjælpe hende. Nej, måske to! Hendes bedste veninde fra klassen, Emilie, og hendes lillesøster, Rosita. Men

kan de huske hende … Og vil de hjælpe?

Historien har afsæt i en virkelig historie om en pige, der forsvandt fra den ene dag til den anden.

Bogen er udgivet på http://gopubli.sh

ANMELDERNE SKREV:

"Jeg synes det er en fantastisk god bog. Den er spændende hele vejen igennem, indholdet er relevant, godt
skrevet, gode dialoger, jeg er sikker på at masser af vores elever ville være glade for at læse den. Jeg læste

den næsten i et stræk, da jeg selv som voksen syntes den var spændende."
Pia Mølholm, skolebibliotekar, Utterslev Skole

"Stemningen i første del af romanen er en fantastisk blanding af venskab, frustration og spænding og fra
midten af romanen, hvor pigerne drager af sted til Spanien, foregår det hele i et hæsblæsende tempo med

spændingsmomenter, der giver krampetrækninger i hele kroppen ... Hvis du har uopsættelige opgaver, så tag
at få dem ordnet, før du begynder at læse!"

Per Holbo, holbohistorier.dk

"Pigen der forsvandt er en utrolig god bog, der sætter fokus på noget lidt mere alvorligt end jeg i første gang
havde regnet med. Jeg blev positivt overrasket og nød bogen i fulde drag ... Personligt havde jeg svært ved at

lægge min iPhone (hvorpå jeg læste e-bogen) fra mig, ... man sidder klistret til den i spænding."
Sabine's bogblog
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