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BESKRIVNING

Johannes står en dag vid ett övergångsställe mitt i Stockholm. I barnvagnen ligger hans dotter i tillståndet
mellan sömn och gråt. När motorcykeln som väntat på grönt accelererar i ett tordönsmuller som väcker
dottern brister något inom Johannes. Han känner att stadens hänsynslöshet passerat en gräns. Mitt emot
honom står en kvinna som har sett allt. De utbyter blickar. Hon säger att hon tog registreringsnumret. De
kollar upp motorcyklistens namn och adress. Man borde samla ihop några vänner och helt enkelt knacka på
hans dörr. Säga åt honom att be om ursäkt och lova att aldrig göra så där igen. Och om han vägrar? Då
kanske man får visa honom på annat sätt att det är allvar den här gången.Så grundas Gardet. Långsamt
börjar de ta ansvar för lag och ordning i Stockholm. Äntligen bryr sig folk om varandra. Men så börjar
sprickorna synas och snart är hela staden i gungning.Staffan Malmbergs nya roman är lika mycket en studie
i mänskligt beteende som en uppgörelse med människans behov av omtanke, lag och rätt. Men även den
perfekta världen har sina fel och brister, inte minst när det är oklart vem som är offer och vem som är
förövare.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

STF Hotell & Vandrarhem Stockholm/Gärdet - Svenska Turistföreningen

Gärdet är en stadsdel som är uppbygd i etapper från och med 1947 och framåt. Här finns boendet för både
det stora och det lilla hushållet.

Smedsbacksgatan 1, 1 tr, Gärdet - Vision Fastighetsmäkleri

Biz Apartment Gärdet är som ett andra hem. Bekvämt och flexibelt för dig som stannar länge. Lite som
hemma för dig som är på tillfälligt besök.

www.bollnasbostader.se - Gärdet

Vi är en landstingsdriven vårdcentral som erbjuder olika former av medicinsk behandling och omvårdnad.
Vi finns på Sandhamnsgatan 4 på Gärdet i Stockholm. Du ...
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