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Hvis du glemmer, så husker jeg Kirsten Kirch Hent PDF Sidse er medicinstuderende. Hun bruger det meste af
sin tid på studiet og sit arbejde i Netto, og så prøver hun at glemme Tor, som hun var kæreste med, indtil han

pludselig og helt uforståeligt fandt en anden.

Sidse lever meget isoleret – hun kan godt lide at være alene. Faktisk bliver hun nervøs, når hun er sammen
med nye mennesker eller sammen med mange mennesker. Hun har svært ved at finde venner. Det ændrer sig,

da hun flytter ind i sin nye lejlighed med mange søde naboer.

Der begynder at ske ting omkring hende – en flirt, et dødsfald og en ny og meget ivrig veninde. En dag får
hun et brev, der gør hende bange, og som sætter gang i en række begivenheder, der sender tråde helt tilbage

til skoletiden.
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