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BESKRIVNING

De oönskade är den danska deckarduon Kaaberbøl & Friis andra bok i serien om Röda kors-
sjuksköterskan Nina Borg som inleddes med Pojken i resväskan. I ruinerna av ett nedlagt militärsjukhus i
Ungern letar två unga män efter något att sälja på svarta marknaden. De finner något som visar sig vara
betydligt mer värdefullt än de hade kunnat hoppas på. Något som kan förändra hela deras tillvaro. Livets
största chans. Samtidigt kan det farliga fyndet få fasansfulla konsekvenser för oändligt många
människor.När en av de unga männen försvinner dras hans äldre bror in i sökandet. Spåren leder till
Köpenhamn, där polisen lider av bemanningsbrist och tekniska problem inför ett internationellt toppmöte.
Samtidigt håller bygget av ett nytt islamiskt kulturcenter på att slutföras i en av stadens villaförorter. Till
någras glädje och till andras förtret. Sjuksköterskan Nina Borg blir uppringd av en vän som ber henne att
åka ut till en förfallen bilverkstad. På platsen bor ett antal romska familjer, vilkas barn tycks ha blivit
hastigt och oväntat sjuka. Först misstänker Nina att sjukdomsfallen har med miljön att göra. Men när hon
själv insjuknar, förstår hon att det måste röra sig om någonting annat. Frågan är bara vad. Hon måste hitta
svaret på gåtan. Men tiden är knapp, både för de sjuka barnen och för henne själv. ?Den kulformade delen
låg för sig, sprucken och repig och gulmålad på ett sätt som påminde honom lite om de sjöminor han hade
sett på film. Försiktigt sträckte han fram handen och rörde vid den, helt lätt. Den kändes varm, tyckte han.
Inte skållhet, bara hudvarm, som om den var levande. Varningsskylten var fortfarande läsbar, svart mot det
gula, trots repor och betongdamm.?
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

De oönskade julklapparna som säljer som smör på Blocket

Idag släpper Barnrättsbyrån sin rapport De oönskade - om ensamkommande marockanska ungdomars
situation i Sverige. Under...

Så byter du de oönskade julklapparna - Nyheter - UNT.se

Din granne lär ha gjort det. Någon av din dotters klasskompisar. Kanske din kollega. Skickat dickpics som
landat rakt i din mobil eller dator. Vi fortsätter att ...

De oönskade | Bokparet

ISBN: 9100139149. Bonniers. 2013. 428 s. Inbunden. 22,0x14,5cm. 613 gram. Skyddsomslag finns i
nyskick. Övers: Margareta Järnebrand. /// De oönskade är den danska ...
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