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Det har blivit dags för Sofia och Janne att återvända till Dhaka efter semestern i Sverige. Ett terrorattentat har
under sommaren inträffat på ett av de ställen familjen brukar besöka och de kommer tillbaka till en förändrad
och chockad stad. Sofia hoppas ändå att hennes arbete för jämställdhet och mänskliga rättigheter ska få fart,
och lämnar lättad barnen och vardagen till en allt mer uttråkad Janne. Inte förrän hon blir fast med en
amerikansk kollega, Collin, i det tigertäta träsket Sunderbans inser hon att är i fara både politiskt och privat.
Mina har flyttat hem till byn och fått en baby, och i hennes rum på Janne och Sofias garagetak flyttar dansarna
Dipita och Pinky in. Deras nattliga uppdrag på den närliggande militärförläggningen undgår helt svenskarna.
När en container med tortyrutrustning dyker upp på fel plats är det dock Pinky som vet vilka val Sofia måste
göra. Precis som den framgångsrika debutromanen Innan floden tar oss är Helena Thorfinns uppföljare Den
som går på tigerstigar en tät väv där privatmoral och globala åtaganden inte alltid går hand i hand.
Ett terrorattentat har under sommaren inträffat på ett av de ställen. Helena Thorfinns kommit med en
uppföljare till Innan floden tar oss, Den som går på Tigerstigar. Det har blivit dags för Sofia och Janne att
återvända till Dhaka efter semestern i Sverige. Helena Thorfinns spännande och ovanliga debut ”Innan floden
tar oss” (2012) har äntligen fått en uppföljare: ”Den som går på tigerstigar”. Thorfinns andra roman är en
mycket spännande och välskriven roman som ger insikt i livet i diplomatins och biståndets värld.

01. Vill du beställa ett lektörsutlåtande eller en annan texttjänst av mig. Inlägg om Den som går på
tigerstigar skrivna av Helena Roth Sökruta för att söka efter böcker, e-media och allt annat som biblioteket
erbjuder Avancerad sök Sök Helena Thorfinns spännande debut ”Innan floden tar oss” har äntligen fått en
uppföljare: ”Den som går på tigerstigar”. Jag skriver detta i Burma/Myanmar. se. 2017 · Helena Thorfinn
omgiven av 'hijror', den transsexuella och homosexuella community som hon också skriver om i romanen
”Den som går på tigerstigar. Helena Thorfinns bok Den som går på tigerstigar tar strax efter det att Innan
floden tar oss avslutas. Vill du beställa ett lektörsutlåtande eller en annan texttjänst av mig.
Det har blivit dags för Sofia och Janne att återvända till Dhaka efter semestern i Sverige. En lördag i början
av april hade vi massor av snälla. Vi bevakar litteratur med. Precis somi den framgångsrika debutromanen
Innan floden tar oss är Helena Thorfinns uppföljare Den som går på tigerstigar. Läs mer på Blackletter Text &
Manus Helena Thorfinn: Den som går på tigerstigarNorstedts, Bokmaskinen, Karin Alfredssons
förlagBerättelsen om Sofia och Janne som packar ihop livet i Sverige för att. Hon gisslar ambassad
personalens ilande mellan bjudningar och.
Romanen utspelar sig i Bangladesh. Ett terrorattentat har under sommaren. 2018 · Den som går på tigerstigar
has 59 ratings and 5 reviews.

