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Året är 1998 och en tvåårig pojke i försvinner spårlöst från en förskola i Lund. Trots polisens ansträngningar,
och till moderns stora förtvivlan, förblir fallet olöst. Tjugo år senare får kommissarie Sara Vallén vid polisen i
Lund in ett tips som tycks vara kopplat till den försvunne pojken. Samtidigt utsätts Saras döttrar Klara och

Bella för trakasserier av en grupp unga män med nazistsympatier. Orsaken är att döttrarna startat en
studentförening som stöder ensamkommande ungdomar i deras skolarbete. En av dessa ungdomar, Reza,
hittas död i Höje å med ett hakkors inristat i pannan. Det inleds en omfattande jakt på mördaren samtidigt

som Sara Vallén och kollegan Torsten Venngren följer upp de nya tipsen om den försvunne pojken från 1998.
Cecilia Sahlström har skrivit en skrämmande aktuell roman med starka kopplingar till dagens samhällsklimat
och unga människors utsatthet. Ännu en gång är temat den unga människans utsatthet i en värld där de vuxna

sviker.

Trots polisens ansträngningar och till moderns stora förtvivlan förblir falle Reste han utomlands? Tog han.
Historian bygger på att jag som vuxen lät mig utredas för bland annat autism.

Försvann

Jakten på förklaringen till var och hur den lille pojken försvann. Pojken som försvann. Året är 1998 och en
tvåårig pojke i försvinner spårlöst från en förskola i Lund. Trots polisens ansträngningar och till moderns

stora förtvivlan förblir fallet olöst. Pojken som försvann. Pris 209 kr. hur kunde samhället bara släppa taget? .
Jag sugs direkt in i handlingen jag blir berörd av den försvunna tvååringen som vanligt försöker jag gissa mig
till vad som har hänt. Debute alors une aventure inattendue et hilarante aux cotes dun escroc dun. Glasklart
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av Karin Wahlberg 6. Cecilia Sahlström har skrivit en skrämmande aktuell roman med starka kopplingar till
dagens samhällsklimat och unga människors utsatthet. Det blev ett möte med mig själv som barn och

tonåring. Tuolloin epäiltiin että poika siepattiin päiväkodista mutta tutkimukset eivät johtaneet mihinkään ja
tapaus jäi selvittämättä. HUNDRAARINGEN SOM KLEV UT GENOM FONSTRET OCH FORSVANN

Hardcover Mint Condition. Finns i lager.
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