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«Varför saknar ingen Benjamin?» är en underhållningsroman.
u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Stens tillvaro är i gungning. Han blir allt mer pressad. Anledningen är Agnes.
u003cbr /u003eAgnes, som bestämt sig för att börja ett nytt, behagligt liv som pensionär och umgås mer med Mildred,
även om hon kan vara lite påfrestande ibland.
u003cbr /u003eNär Agnes en dag står och väntar på sin väninna i ett köpcentrum, ber en ung kvinna henne att passa
barnvagnen med lille Benjamin medan hon går in på toaletten. Men kvinnan kommer inte tillbaka.
u003cbr /u003eAv någon outgrundlig anledning handlar Agnes nu fullständigt irrationellt. Hon tar barnet med sig hem.
Hon dröjer med att kontakta polisen och det underliga är att ingen tycks sakna Benjamin.
u003cbr /u003eFörklaringen kommer som en obehaglig överraskning. Och fler ska det bli.
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