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Obrottsligt lojal är den andra romanen i en trilogi. En brutal serievåldtäktsman gäckar Örebropolisen. En ännu
brutalare liga, med kopplingar till 90-talets krig på Balkan, härjar ostört i Stockholm. Boken sätter fingret på
en evighetslång fråga; Om rättssamhället tycker sig sakna - eller verkligen saknar - resurser, vilja eller ork att
ta itu med förhållanden vi i längden svårligen kan acceptera, till exempel upprepade övergrepp mot kvinnor
och barn, vad återstår då att göra? Att ta lagen i egna händer kan verka attraktivt, motiverat, ja till och med
ofrånkomligt, särskilt då känslor av otillräcklighet och hämnd eller krav på rättvisa och ovillkorlig gottgörelse
tar över från mer rationellt tänkande. I alla tider har mobbar och medborgargarden formerats och försvunnit.
Ku Klux Klan, SA, Rote Armee Fraktion, Boko Haram och annat slödder har kommit upp ur underjorden. Vi
civiliserade betackar oss från sådana grupper, och kräver omgående ingripande från polis, EU, FN osv. Den
här sammanslutningen ägnar sig dock uteslutande åt att göra livet surt för dokumenterat kriminella som vägrar
att låta sig reformeras.
Medborgargardet medverkar dessutom i brottsbekämpning och uppklarning - med några polisers goda minne.
Bokens huvudpersoner saknar de resurser som deras självpåtagna uppdrag kräver, men får genom sina
kontaktnät och en stor portion genialitet tillgång till både finansiering och det offentliga våldsmonopolet. På
grund av gardets obskyra metoder hotas dess konfidentiella existens mer än en gång under resans gång, av
andra poliser, journalister och kriminella.

Svensk ordbok online. 17. Och där har det bjudits på. 2017 · Katrin Zytomierska vet hur man ställer till med
fest. Den här sammanställningen bygger på de undersökningar som Jean G Woititz gjort. 09. 26. Till hennes
födelsedag har hon flugit ner vännerna till franska Nice. Och där har det bjudits på. Gratis att använda.
Dobby, född 27 juni, död 1998, är en husalf som, till skillnad från de flesta husalfer, vill vara fri. 09. Svensk
ordbok online. 09. Dobby, född 27 juni, död 1998, är en husalf som, till skillnad från de flesta husalfer, vill
vara fri. 04. Svensk ordbok online. 17. Typiska kännetecken på personer som vuxit upp i en familj med
aktivt beroende. 04. Och där har det bjudits på.

