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BESKRIVNING

Den vita fotofonden är färgad av blod, som en tavla ett impressionistiskt verk på Moderna. Inga kläder av
den döde mannen hittas. Inga spår av någonting alls. Men på ett bord, draperat i svart sammet, ligger ett
avskuret finger. Carola Hermansson, polis vid mordroteln i Stockholm, tar sig an fallet. Spåren leder
henne till Örebro, där hon finner kopplingar mellan en pedofilring och ett behandlingshem i Dalarna. Flera
barn har också försvunnit från en förläggning i Norberg, som Carola misstänker har med mordet att göra.
Carola möter en hänsynslös värld, där högt uppsatta män utnyttjar unga som ingen tar ansvar för. Barn
som far illa, går under jorden och i värsta fall försvinner.Karin Drangel föddes i Danderyd 1968 och bor
idag med sin familj i Solna. Hon är utbildad beteendevetare och har under flera år arbetat med utsatta
ungdomar. Den älskvärda är hennes debutroman.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

John Stamos och Caitlin McHugh har fått barn | Aftonbladet

Gör en bra affär på Den Älskvärda (Danskt band, 2017) Lägst pris just nu 119 kr bland 4 st butiker. Varje
månad hjälper vi över 1,2 miljoner svenskar att ...

Historier från samlingarna | Den oattraktiva men älskvärda guden Bes

Definition från Wiktionary, den fria ordlistan. Hoppa till navigering Hoppa till sök. Svenska Adjektiv ...

Synonymer till älskvärd - ordguru.se

Han gjorde sig känd som den älskvärda farbror Jesse i "Huset fullt".
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DEN ÄLSKVÄRDA

https://www.bo-fi.club/?p=DEN%20%C3%84LSKV%C3%84RDA&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=DEN%20%C3%84LSKV%C3%84RDA&ln=se
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