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BESKRIVNING

Det börjar med ett slagsmål på en skolgård i Borås. Det slutar i katastrof. Däremellan finns en historia om
rädda barn och likgiltiga vuxna, en historia om människor som gör så gott de kan och människor som gör
så ont de kan. När den stora världens våld uppstår i den lilla staden vill ingen ha kunskapen och ansvaret,
ingen har gjort fel och ingen vill förstå orsaken. Utom advokat Andreas Falck och polisinspektör Marie
Miller. De vill skydda och rätta till, ta hand om egna barn och andras. De menar att alla barn föds med ett
behov av att hitta en vuxen att ta efter ? frågan är bara vem de hittar. Så när rädda barn hittat en man som
lär dem att bli farliga barn måste Andreas och Marie hitta honom, innan han än en gång får rädda barn att
döda. Kritikerhyllade Ulf Lindström är tillbaka med ett kompromisslöst och virtuost berättat drama om
det som vi säger är det viktigaste av allt: barnen. Och om vad som kan hända när stora människor inte tar
hand om små. Rädda barn är en bok som inte vänder bort blicken.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Ny rapport från Rädda Barnen: Stora risker för barn och unga som ...

Vi är rädda för att vara rädda eller snarare rädda för att veta vad vi är rädda jämfört med vad som verkligen
är värt att frukta.

Hemsidan • Pelastakaa Lapset ry

Rädda Barnens kalender {{notifier.status.text}} Rädda Barnens kalender. Rädda Barnens kalender. Rädda
Barnens kalender. Toggle ...

Rädda Barnens Ungdomsförbund - Makt åt unga!

Rädda barnen är en organisation som arbetar med att rädda barn i länder som inte har det lätt. De står för
att inget barn ska behöva fara illa.
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RÄDDA BARN

https://www.bo-fi.club/?p=R%C3%84DDA%20BARN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=R%C3%84DDA%20BARN&ln=se
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