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Alex Andersson är en märklig unge. Han hamnar ideligen i nya slagsmål, har svårt att koncentrera sig i skolan
och sitter och somnar på lektionerna. Han pratar knappt och säger han något så svär han bara. Men en dag

upptäcker hans lärare något som får henne att slå larm. Hon tror att hon har förstått varför Alex har
problem.Misstankarna tas på största allvar. Alex tvångsomhändertas av socialen och polisen inleder en
brottsutredning för att ta reda på vem det är som har behandlat Alex så illa. Sophia Weber, delägare på en
liten advokatbyrå i Gamla stan, utses till Alex advokat.Advokat Sophia Weber får aldrig företräda några

massmördare, bankdirektörer eller våldtäktsmän med ordnade familjeförhållanden och bättre ekonomi än hon
själv. Hon har väntat många år på den kallblodiga brottsling som hon tycker att hon förtjänar. Hennes senaste

klient Alex Andersson, sju år gammal, väger inte ens trettio kilo.

Bara Ett Barn. Alex Andersson är en märklig unge. Bara ett barn är en del av Malin Persson Giolito bokserie
om advokaten Sophia Weber.
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Alex Andersson är en märklig unge. Han hamnar ideligen i nya. Pris 111 kr. Det är en mer konventionell
deckarethriller som är ytterst förutsägbar. Stream adfree or purchase CDs and MP3s now on Amazon.com.

https://myksigbokre.art/books1?q=Bara ett barn


Författare Malin Persson Giolito. Köp boken Lyssna på boken Beställ recensionsexemplar. Systerskapet är
oerhört viktigt säger hon. Han pratar knappt och säger han något så svär han bara. Bara ett barn . Boken har 6

st läsarrecensioner. Det är inte mer än fyra år sedan som barnbröllop faktiskt tolererades av svensk lag.
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