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BESKRIVNING

Det är en varm försommarvecka i Stockholm. Trettonåriga Matilda Karlsson söker kickar tillsammans
med nyvunna vänner i en frånvarande vuxenvärld. Samtidigt hittas en kvinna död efter en bröllopsfest i
Stockholms skärgård. Den döda kvinnan visar sig vara syster till journalisten och före detta
utrikeskorrespondenten Aida Svantesson.I efterforskningarna efter systerns död får hon hjälp från oväntat
håll, av den kända och frispråkiga kriminologiprofessorn Kajan Berglund. Hon rör sig vant i såväl
akademiska kretsar som i tv-världen och blir en viktig pusselbit i Aidas desperata sökande.Sweet Lolita
skildrar livet bakom stängda tonårsdörrar och visar hur jakten på bekräftelse lätt utnyttjas av mörka
krafter. Det är en spännande och angelägen bok om flickors och unga kvinnors utsatthet.Detta är den första
delen i en planerad serie spänningsromaner om brotten som sker mitt ibland oss, med journalisten Aida
Svantesson och parhästen kriminologiprofessorn Kajan Berglund i centrum.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Sweet Lolita - Kicki Sehlstedt - böcker (9789164205643) | Adlibris ...

Welcome to Angelic Pretty's Official Website! ... The Angelic Pretty line-up offers a cute, Lolita-like
fashion style, enchanted to make a girl's dreams come true.

Sweet Lolita - Kicki Sehlstedt - Bok (9789164205643) | Bokus

Köp Sweet Lolita. Matilda läser meddelandet på skärmen och tvekar några sekunder. Hon dubbelkollar att
dörren till henns rum är låst och tar ...

Sweet Lolita - Shoppa billigt på Shoppaloss.se

Lolita Lempicka launches Sweet, the new forbidden fruit—a delicious and flirtatious fragrance for women
which symbolizes the pleasures of femi...
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SWEET LOLITA

https://www.bo-fi.club/?p=SWEET%20LOLITA&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=SWEET%20LOLITA&ln=se
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