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Tredje boken i serien om Ellen Elg En ung polsk kvinna är gravid, men ett barn skulle ödelägga hennes liv. I
ett land där abort är förbjudet är det dock inte så lätt att avsluta en oönskad graviditet. Allt mer desperat

provar hon magsårsmedicin och hoppar från höga höjder. Kvinnans bror ser Polens framtid i den katolska tron
där familjen är något heligt. Dessutom är han beredd att ta till långt mer drastiska metoder för att motarbeta

moderna värderingar i samhället. Även när det gäller sin egen syster. Samtidigt stävar skeppet Aurora mot den
polska kusten. Ombord finns en holländsk organisation som genomför aborter på internationellt vatten. Den
enda utvägen för någon, men en provokation som inte kan tolereras för en annan. Den svenska läkaren Ellen
är mammaledig, men när hon får en förfrågan om att följa med Aurora till Polen i två veckor, kan hon inte

tacka nej.

Aktuellt och spännande om kvinnors situation i Polen.I Karin Alfredssons nya bok Klockan 21.37 som
utkommer i augusti tar huvudperson kvinnoläkaren Ellen El. Publicerad 20 oktober 2009. I ett land där abort

är förbjudet är det dock inte.

Elg Polen

Skeppet Aurora stävar mot en polsk hamn i landet där aborter är förbjudna. Den har extra bevakning men
kajen runt båten är trots det alldeles nerkladdad av demonstranternas rödfärg. Klockan 2137 Ellen Elg Band 3
Amazon.de Alfredsson Karin Lindblad Niklas Fremdsprachige Bücher. Klockan 2137 Ellen Elg 3 by. Det är

https://citylofistudypress.fun/books1?q=Klockan 21:37


en riktigt spännande bok som jag sträckläst. Petterssons blogg drivs ideellt och är reklamfri. Women on
Waves är en holländsk organisation som genomför aborter på. I skydd av mörkret klättrar en ung man ombord

en ung man med ett uppdrag. Ombord finns Women on Waves en holländsk organisation som genomför
aborter på internationellt vatten. Klockan 2137. Klockan 2137 av Karin Alfredsson Misshandel misär ofrihet
och desperata kvinnor I denna tredje kriminalroman om läkaren Ellen Elg handlar det om Polen med sin

kristna höger och backlash för kvinnorna där en ofrivillig graviditet kan förstöra livet. Tredje boken i serien
om Ellen Elg En ung polsk kvinna är gravid men ett barn skulle ödelägga. Aktuellt och spännande om
kvinnors situation i Polen.I Karin Alfredssons nya bok Klockan 21.37 som utkommer i augusti tar

huvudperson kvinnoläkaren Ellen El.
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