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BESKRIVNING

Den nyligen pensionerade fängelseprästen Johannes Brobeck flyttar tillfälligt till Skogome på Hisingen i
Göteborg för att vikariera på Skogomeanstalten under sommaren. Vid ett samtal ger en intern honom ett
papper med två namn samt några initialer. Inget mer. Kort därefter avlider internen under oklara
omständigheter. Vid samma tid inträffar ett bestialiskt mord på en ung flicka mitt i folkvimlet på Liseberg.
Allt polisen har att gå på är att hon troligen var illegal invandrare från något land i Sydostasien. Under
tiden upptäcker Johannes att det äldre paret som äger gården där han hyr in sig inte är vad de utger sig för
att vara. Deras dotter Madeleine verkar ha råkat ut för ett hemskt öde. Och vad var det som fick
barnbarnet, den sjuttonåriga Tanja, att så brådstörtat ge sig av hemifrån utan att lämna några spår efter sig?
Medan polisen jagar en internationell liga som sysslar med människohandel engagerar sig Johannes i
Tanjas öde - utan att förstå att han utsätter såväl sig själv som sin älskade hund Petrus för
livsfara.Trasdockorna är en roman om den cyniska människohandeln där unga kvinnor på flykt utsätts för
grova övergrepp och säljs som sexslavar.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Trasdockorna SVT, Barnkanalen 2004-03-30 11:15-11:30 | Svensk ...

Sidor. Hem; Om

TRASDOCKORNA - YouTube

Att va' söta men lika som bär vad är det o ha? Lite annorlunda är inget fel o va' Om man är av en annan
sort Varför ska man kastas bort? Lite trasiga

Trasdockorna | Stockholms Stadsbibliotek

Hos Babyland.se hittar du populära dockor och docktillbehör till barn från bla. Barbie, Baby Bron, Bratz,
Rubens Barn, Lundby och Skrållan. 365 dagars öppet köp ...
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TRASDOCKORNA

https://www.bo-fi.club/?p=TRASDOCKORNA&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=TRASDOCKORNA&ln=se
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