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BESKRIVNING

Slår man upp ordet "talionsprincipen" får man veta att det är en juridisk grundsats enligt vilken
brottslingen tillfogas lika stor skada som den han åstadkommit. Populärt uttryckt i Andra mosebok: "liv
för liv, öga för öga, tand för tand, hand för hand, fot för fot, bränt för bränt, sår för sår, skråma för
skråma". Man kanske kan säga att den fortfarande tillämpas som idé: ju grövre brott, desto längre straff.
Men för "skuggorna" är fängelse eller böter inte nog. För dem gäller bränt för bränt, sår för sår.
Bokstavligen.I Katarina Wennstams nya roman får vi möta en annorlunda sorts brottslingar. De ser sig mer
som rättsinstans. Om en man blivit dömd för ett brott, suttit av sitt straff och kommit ut igen, är det inte
säkert att skuggorna tycker att han sonat sin skuld till samhället. För om det är en man som misshandlat
eller förgripit sig på en kvinna så står de där och väntar på honom, på att få slå till och tillfoga sår för sår,
brännmärke för brännmärke, syra för syra. De är starka, snabba och osynliga, och lika snabbt som de dyker
upp ur skuggorna försvinner de igen. Det blir Charlotta Lugns uppgift att spåra och gripa dem. Och
försvarsadvokat Shirin Sundin ställs inför ett både moraliskt och juridiskt dilemma: vem är offer och vem
är förövare i de här fallen? Skuggorna är en fristående fortsättning på Svikaren och Stenhjärtat, en
romansvit om brott som begås mitt ibland oss, av oss själva, och där brottslingarna skyddas av allas våra
fördomar och förutfattade meningar.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

…och de vita skuggorna i skogen - Wikipedia

Pris: 55 kr. Pocket, 2015. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Skuggorna av Katarina Wennstam på
Bokus.com. Boken har 5 st läsarrecensioner.

Skuggorna ruva - Jonas Moström - adlibris.com

Någonstans bland alla skuggorna står Jesus . 1. Finns det kors allt för tunga att bära, Blir prövningen
stundom för svår? Finns det ingen som ser dina tårar,

skuggorna - Better Blogging Nouw

I tropikerna kan solen passera precis rakt ovanför huvudet, vilket gör att vissa föremål inte kastar någon
skugga längre.
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