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Tonje Kvamme, 14 år, försvinner spårlöst på väg hem från handbollsträningen. Hon är som tonåringar är mest
men har skaffat sig två farliga hobbyer - att chatta på Internet och att strippa inför webbkamera för den som
betalar. Nu får hon betala priset för sina aningslösa tilltag. Det lilla samhället Ski, en bit utanför Oslo, är på
ytan lugnt och sömnigt, men bland dess förtroendeingivande stöttepelare döljer sig flera farliga personer. När
dessutom en internationellt orienterad pedofilgrupp misstänks ha med flickans försvinnande att göra, inser
poliserna i staden att det handlar om en kamp mot klockan innan Tonje Kvamme antingen hittas död
någonstans i Europa eller dyker upp på filmer och fotografier på Internet, offer för vidrigheter vanliga
människor knappt kan föreställa sig. Något radikalt måste göras, och det är inte förrän den unga nykomlingen
hos polisen, Lisa Lunde, tar kontakt med Sander Mørk, psykologen på Tonjes skola, som det lossnar. Men
Mørk har ett förflutet han inte gärna talar om.
Varför lämnade han sin tjänst i Stockholm så brådstörtat? Jan-Sverre Syvertsen, född 1968, är journalist och
kommunikationsrådgivare. Han har tidigare utkommit med flera fackböcker i hemlandet. Utan onda aningar är
hans skönlitterära debut.
Han brukade gå i avskildhet (till grottan av) Hira där han brukade dyrka (Allah ensam.

Ungt - Lina är 16 år.
Det tar fyra timmar att byta kamrem på en Renault säger den lilla allbilverkstaden. Qomolagma, Sagarmatha
eller Mount Everest – oavsett vilket namn man gav berget fanns det många som ville ta sig upp på toppen.
Hon har på sig en grön fotbollströja med nummer sju på tyg. Webb-tips.
Hon är blond, blåögd, har tämligen stora bröst, fin röv, smal midja och rakad fitta. | Sexnoveller Sexhistorier.
Böcker är bäst på pocket. De flesta patienter med symtom på depression behandlas inom primärvård.
Behandling inom primärvård.
Börje Peratt, filmare, författare, journalist, musikskapare, bildmakare, beteendevetare och forskar - 'Om
medvetandets uppkomst'. Webb-tips. I nästan hundra år hade man känt till bergets höjd, men ännu hade ingen
satt sin fot på dess topp.
Trött på att bara läsa sexnoveller. Hon har på sig en grön fotbollströja med nummer sju på tyg. Utgivningen
är bred och kvalitativ, och vi samarbetar med alla svenska förlag. När vi ställs inför ångest, depression,
självskadebeteende och psykos uppfattar vi det ofta som svårbegripligt och främmande.

