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BESKRIVNING

I centrum står Jasmine, en nigeriansk flicka som genomgår en voodooritual i sitt hemland innan hon
hamnar i trafficking i Sverige. Under voodooceremonin tvingas hon att avlägga en ed som tar makten över
hennes liv. Om hon bryter eden riskerar hon och hennes familj att bestraffas med döden. I Sverige lever
Jasmine ett liv inlåst i lägenheter i Malmö och Stockholm, i syfte att sälja sex. Hennes Madame Dalia, som
styr det kriminella nätverket inom trafficking, är en kall och cynisk person som inte tvekar att offra andra
människor för sina egna syften. Under tiden arbetar Citypolisens spaningsgrupp i Stockholm intensivt med
att avslöja traffickingverksamheten. Parallellt med arbetet i Stockholm kopplas kriminalaren Jalle
Lindberg in på en utredning av tre döda personer funna i vildmarken utanför Åmot, en by belägen ett par
mil från Ockelbo. Voodoopakten är en fiktiv roman som bygger på verkliga händelser.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

PDF Voodoopakten PDF bok download

Av Ingrid Boström Butterfly Med, 2014 ISBN 9789197948999, häftad, 294 sidor Ingrid Boström strävar
träget på. Det här är hennes femte kriminalroman.
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Ingrid Boström "Voodoopakten" (2014) Västergötland. Kristina Appelqvist "Minns mig som en ängel"
(2014) Östergötland. Mons Kallentoft "Jordstorm" (2014)

Svenska deckare kartläggs i ny bok - ltz.se

129 kr Finns i lager Fyndiq: Gävle- Ockelbo järnväg. Historik kring en viktig bibana. Strömsbru runt.
Tidskift för hembygdsintresserade. Nummer 1 årgång 2001
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