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BESKRIVNING

"...känns som en ishand runt hjärtat går inte att lägga från sig."Tara Kan ett barn försvinna utan att
samhället reagerar? Kan hundra?Specialpolis Rebecka Born är avstängd från Sektionen för särskilda hot
(SSH) för sin hantering av ett internationellt traffickingfall. Medan hon utreds av sina överordnade får hon
ett anonymt tips: Något står inte rätt till med en grupp ensamkommande flyktingbarn. Rebecka avfärdar
samtalet. Hon har lämnat in sin polisbricka och är dessutom upptagen med sitt röriga privatliv. Men när ett
snarlikt tips inkommer från en källa som tidigare visat sig pålitlig väcks hennes nyfikenhet och oro. Vem
har tagit de försvunna barnen? Och vad har de gjort med dem? Rebecka tvingas tillbaka till de kriminella
kretsar som hon lade bakom sig när hon lämnade jobbet som utredare på Barnrättscentrum till förmån för
Sektionen. När hon med brottslingarnas hjälp lyckas ta sig in i de mörkaste delarna av Internet, det så
kallade Darknet, ser hennes värsta farhågor ut att besannas. Utan sin specialistenhet i ryggen måste
Rebecka ta till okonventionella medel för att stoppa den ansiktslösa fienden. Snart är det inte bara barn
som står i deras sikte. OM FÖRFATTAREN:Lisa Bjurwald är en prisbelönt journalist, författare och
internationellt anlitad expert på främlingsfientlighet vars reportageböcker om Europas extremhöger,
Skrivbordskrigarna, Europas skam och God dag Kampsyster! har översatts till flera språk. Bjurwald har
arbetat som journalist i över 20 år, bland annat som ledarskribent på Dagens Nyheter och Svenska
Dagbladet. Lisa Bjurwald har vunnit ett journalistpris från Europaparlamentet, utsetts till Årets
Medieamazon, tilldelats Aftonbladet Kulturs pris Hummerkniven och suttit som expert i regeringens
utredning om främlingsfientlighet. Ta min hand är hennes andra skönlitterära bok efter 2016 års hyllade
debut, Tills bara aska återstår.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
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PREMIÄR: Kaah ft. Lilla Namo - "Ta min hand (Harald Björk Remix)" - P3 ...

Jag tar hand om min mamma, hjälper henne med allting, städa, tvätta, handlar med mera, hon har svårt att
gå.

Vendela Palmgren - Ta Min Hand Lyrics | LetsSingIt Lyrics

Lyrics of TA MIN HAND by Eldkvarn: Ta min hand det brinner en eld, Ta min hand det brinner en eld, Ta
min hand det brinner en eld, Ta min hand det brinner ...
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