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BESKRIVNING

En 13-årig somalisk flicka blir kvarhållen i sin pappas hemland, hon får inte åka därifrån. Hon blir
könsstympad och pappan bestämmer att hon ska giftas bort mot sin vilja. Förtvivlad och panikslagen söker
hon desperat efter en räddning. En somalisk journalist får reda på hennes elände och bestämmer sig för att
hjälpa. Med hans hjälp lyckas flickan rymma till svenska ambassaden i Etiopien och därefter vidare till sin
mamma i England. Detta är bakgrunden till den första domen i sitt slag sedan lagen om könsstympning
kom år 1982.Nordisk Kriminalkrönika är ett historist verk. Berättelserna och samlingarna är uttryck för
den samtid som de skrevs i, och kan i enstaka fall ha föråldrat eller kontroversiellt innehåll. Eventuellt
stötande material är inte uttryck för förlagets hållning.I Nordisk kriminalkrönika berättar poliser själva om
sina mest uppmärksammade, omskakande, och svåra fall.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Säng för livet | Sängjätten®

2019 års WT Apportera För Livet går av stapeln 1-2 juni på Äleby Gård på Stallarholmen, Sörmland.
Tävlingen är ett helt ideellt arrangemang och alla ...

Synonymer till stympa - Synonymer.se

Skandia Idéer för livet är en oberoende stiftelse som vill skapa ett samhälle med bättre hälsa och ökad
trygghet.

Jakt för Livet TV - jaktforlivetplay.se

Om din hand eller din fot förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig
att gå in i livet stympad eller halt än att ha ...



3

STYMPAD FÖR LIVET
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