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BESKRIVNING

"En bok om en verklighet så ofattbart grym och förnedrande att man helst vill skjuta den ifrån sig.
Caroline Engvall har gjort en viktig insats när hon lyckats få utsatta barn att våga berätta."Ingalill
Mosander, AftonbladetLinda var mellanstadieflickan som blev kär. Den tjugo år äldre mannen lovade
henne guld och gröna skogar bara hon träffade några kompisar till honom först. Fram tills Linda var 16 år
sålde hennes stora kärlek henne till män för sadistiskt sex.Sara hade en trygg och kärleksfull uppväxt men
när hennes äldre bror drabbades av cancer hade föräldrarna inte längre tid för Sara och hennes känslor.
Som 13-åring började Sara döva livet med sprit och knark. För att ytterligare stänga av kroppen började
hon sälja sex. Föräldrarna märkte inget. Skolan märkte inget. Och när hon till slut försökte få hjälp var det
ingen som trodde på henne.Johanna hade alltid varit den duktiga flickan. Hon hade aldrig varit kär, aldrig
festat, men när skolans snyggaste kille började uppvakta henne föll hon pladask. När han och hans
kompisar sedan våldtog henne upprepade gånger kände hon avsky mot sin kropp. Därför fortsatte hon att
ge bort den till andra, för att skada sig själv.Det finns ett okänt antal barn i Sverige som säljer sex till
vuxna. Ju yngre desto bättre. Det finns också barn som säljs vidare av andra för sex. Den inhemska
människohandeln är för många okänd, men att det finns svenska barn som säljs för sex är den bittra
verkligheten. Barn som skäms och är rädda för att inte blir trodda och därför håller tyst.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Skuggbarn | 169,00 kr | Bok av Caroline Engvall - Plusbok.se

Skuggbarn i SVT Gomorron Sverige 2013-08-12 Skuggbarn i TV4 Nyhetsmorgon 2013-08-10 Fint
omdöme i Aftonbladet ...

Recension: Skuggbarn - Thomése, P F | SvD

Pris: 216 kr. inbunden, 2013. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Skuggbarn av Caroline Engvall
(ISBN 9789187049347) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser ...

Engvall caroline - skuggbarn - (pocket) - böcker - Ginza.se

"En bok om en verklighet så ofattbart grym och förnedrande att man helst vill skjuta den ifrån sig.
Caroline Engvall har gjort en viktig insats när hon lyckats ...
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