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BESKRIVNING

En elefant kommerlufsande längs Bangla road i det bleka gryningsljuset. På djurets ryggsitter en död
svensk man fastsurrad, naken på underkroppen. »Allamänniskor är födda fria och lika i värde och
rättigheter...« står det pålappen som är fastnålad på hans tröja - ett citat ur FN.s deklarationom mänskliga
rättigheter.Några dagar senare hittas ännu en svensk sexturist, dödad på liknande sätt. Sveriges ambassadör
i Bangkok . ViktoriaLindh förstår att hon står inför den största konsulära utmaningen
sedantsunamikatastrofen. Tillsammans med sina kollegor UD:s stjärnskott Sara Al-Mayahi, och den
luttrade Birgitta Ståhl försöker hon lugna den oroade svenskkolonin i landet.Samtidigtbedriver hon en
egen brottsundersökning parallellt med den thailändskapolisen, som är tyngd av korruption och
byråkrati.När Koh Lantas »starke man«, ser ut att bli nästa offer, inser Viktoria att hon har lösningen mitt
framför ögonen. »Utstuderat, grymt, exotiskt. En tankeställare för alla.« (Anna Karolina,
kriminialförfattare).Förnedringen är diplomaten Tinna Lindbergs debutbok. En feministisk
spänningsroman som utspelar sig i den nya svenska villaidyllen på thailändska Koh Lanta och i
sexkvarteren i Phuket och Bangkok.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Lövenbloggen - blogg.vk.se

Världslaget Chelsea har landat i Sverige, men på presskonferensen inför torsdagens möte med Malmö FF i
16-delsfinalen i Europa League handlade allt om söndagens ...

VÄNSTERPARTIET OCH JESUS KAN INTE MÖTA FÖRNEDRINGEN ... - lindelof.nu

Rodney Dangerfield Funniest Jokes Ever On The Johnny Carson Show 1983 online video cutter com -
Duration: 6:29. TheLazyCowOnUTube 8,331,507 views

"Förnedringen som konstart" - Svensk Jakt

Frågorna handlade om den stora förnedringen mot Manchester City och om ett ifrågasatt ledarskap.
Pressade Chelseatränaren Maurizio Sarri ville dock inte blicka ...
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FÖRNEDRINGEN

https://www.bo-fi.club/?p=F%C3%96RNEDRINGEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=F%C3%96RNEDRINGEN&ln=se
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