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BESKRIVNING

En chockerande thriller om Europas mest utsatta Krypterad konversation på Darknet:- Berätta för mig.-
Jag såg honom stå där. Ensam. Lite längre än de andra barnen. Och starkare.- Var är pojken nu?- Han är
här, Sir. Han sitter här bredvid mig.- Starta kameran.Kan ett barn försvinna utan att samhället reagerar?
Kan hundra?Specialpolis Rebecka Born är avstängd från Sektionen för särskilda hot (SSH) för sin
hantering av ett internationellt traffickingfall. Medan hon utreds av sina överordnade får hon ett anonymt
tips: Något står inte rätt till med en grupp ensamkommande flyktingbarn.Rebecka avfärdar samtalet. Hon
har lämnat in sin polisbricka och är dessutom upptagen med sitt röriga privatliv. Men när ett snarlikt tips
inkommer från en källa som tidigare visat sig pålitlig väcks hennes nyfikenhet och oro. Vem har tagit de
försvunna barnen? Och vad har de gjort med dem?Rebecka tvingas tillbaka till de kriminella kretsar som
hon lade bakom sig när hon lämnade jobbet som utredare på Barnrättscentrum till förmån för Sektionen.
När hon med brottslingarnas hjälp lyckas ta sig in i de mörkaste delarna av Internet, det så kallade Darknet,
ser hennes värsta farhågor ut att besannas.Utan sin specialistenhet i ryggen måste Rebecka ta till
okonventionellamedel för att stoppa den ansiktslösa fienden. Snart är det inte bara barn som står i deras
sikte.Lisa Bjurwald är en prisbelönt journalist, författare och internationellt anlitad expert på
främlingsfientlighet vars reportageböcker om Europas extremhöger, Skrivbordskrigarna, Europas skam
och God dag Kampsyster! har översatts till flera språk. Bjurwald har arbetat som journalist i över 20 år,
bland annat som ledarskribent på Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.Lisa Bjurwald har vunnit ett
journalistpris från Europaparlamentet, utsetts till Årets Medieamazon, tilldelats Aftonbladet Kulturs pris
Hummerkniven och suttit som expert i regeringens utredning om främlingsfientlighet.Ta min hand är
hennes andra skönlitterära bok efter 2016 års hylladedebut, Tills bara aska återstår.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Eldkvarn - Tag min hand Lyrics | Musixmatch

Pris: 62 kr. E-bok, 2012. Laddas ned direkt. Köp boken Ta hand om min mor av Kyong-sook Shin (ISBN
9789113046860) hos Adlibris. Fraktfritt över 169 kr Alltid bra ...

Ta min hand - biblioteket.stockholm.se

Mix - Tag min hånd YouTube; Christian Brøns - Jeg overgiver mig - Duration: 3:50. mini1larsen2
540,502 views. 3:50. When a Man Ignores You - Do This!

Ta min hand - YouTube

Har du alltid velat höra Kaah i högre tempo, med tydligare kick och mindre funkigt groove? Harald Björk
remixar fjolårets solskensdränkta "Ta min hand



3

TA MIN HAND
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