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Beskrivning
Författare: Katarina Wennstam.
En tjej som bara är ett år äldre än du har hittats död på ett hotell här i Vasastan. Valentina
nästan kastade från sig några tallrikar ner i vasken och det skrällde till av porslinet. Någon har
strypt henne. Och bara lämnat henne under ett täcke.
En sjuttonårig flicka har blivit mördad på ett hotellrum i centrala Stockholm. När sextonåriga
Alexandra Skarp får höra det kan hon inte låta bli att tillsammans med sina bästa kompisar,
Charlie och Bianca, börja nysta i fallet. Det leder dem rakt till hotellet där flickan hittades död
och snart är de djupt indragna och kanske närmare förövaren än de önskat.
Katarina Wennstam är en av Sveriges mest framgångsrika författare och journalister. Hennes
stora genombrott kom med boken Flickan och skulden - en bok om samhällets syn på
våldtäkt, som hon också Augustnominerades för. Katarina Wennstam står alltid på tjejers sida
och hennes spänningsromaner baseras på gedigen research och ofta verkliga fall. Nu när hon
för första gången skriver för unga är det inget undantag.
Flickan på Hotellet är den första boken i en planerad trilogi om Alex Skarp.

Annan Information
20 aug 2017 . Flickan på hotellet är Katarina Wennstams första ungdomsbok och hon berättade
i ett seminarium på Crimetime att hon gillade att skriva den, då hon fick lov att skruva
karaktärerna mer än hon brukar. Däremot var det en utmaning att på ett trovärdigt sätt göra
några ungdomar delaktiga i en mordutredning.
7 aug 2017 . Flickan på hotellet. Författare: Katarina Wennstam Varför valde du boken? Min
mamma är en mästare på att lämna över böcker till mig som hon själv har läst, i hopp om att
jag sedan ska läsa dem och att vi ska diskutera innehållet. Hon har oftast väldigt bra smak när
et gäller böcker, (det säger jag inte bara.
21 aug 2017 . Flickan på hotellet är en allvarlig bok. Den tar upp ämnen som sexuella
trakasserier och sexuellt våld mot kvinnor. Vi får följa tonåringarnas försök att avslöja en
mördare som inte verkar tveka att genomföra samma hemska handling igen. Fallet känns
skrämmande på riktigt. Det som kanske inte känns lika.
26 maj 2017 . Nu debuterar hon som författare för unga läsare med ungdomsboken Flickan på
hotellet. I boken hittas en 17-årig tjej strypt på ett hotellrum i Stockholm city. Berättelsen
bygger löst på ett verkligt mord som skedde ungefär samtidigt som Lisa Holm fördes bort och
mördades för snart två år sedan. Det mordet.
31 May 2017 - 3 min - Uploaded by rabensjogrenKatarina Wennstam är kriminalreportern och
författaren som har ägnat stor del av sin karriär åt .
Första boken i en planerad trilogi om Alexandra Skarp. En sjuttonårig flicka har hittats död på
ett hotell i Vasastan i Stockholm. Någon har strypt henne. När Alexandra Skarp, sexton år, får
höra det kan hon inte låta bli att tillsammans med sina bästa kompisar, Charlie och Bianca,
börja nysta i fallet. Det leder dem rakt till.
16 jun 2015 . En 22-årig man har häktats misstänkt för att ha dödat en 16-årig flicka.
Första boken i en planerad trilogi om Alexandra Skarp. En sjuttonårig flicka har hittats död på
ett hotell i Vasastan i Stockholm. Någon har strypt henne. När Alexandra Skarp, sexton år, får
höra det kan hon inte låta bli att tillsammans med sina bästa kompisar, Charlie och Bianca,
börja nysta i fallet. Det leder dem rakt till.
285. Previous. 142044. Omslagsbild. Vid världens ände. Av: Fisher, Catherine. 142041.
Omslagsbild · På liv och död i andra världskrigets skugga. Av: Kimselius, Kim M. 142027.
Omslagsbild. Tors hammare. Av: Riordan, Rick. 142217. Omslagsbild · Tredje kärleken. Av:
Zak, Monica. 141451. Omslagsbild. Flickan på hotellet.
14 jun 2017 . En kväll överhör Alex sin pappa och bonusmamma Valentina. Valentina som är
polis berättar om att en sjuttonårig tjej har hittats strypt till döds på ett hotellrum. Sjutton år
och död, bara ett år äldre än Alex själv. Hur är det möjligt? Alex går de två trapporna upp till
bästisen Bianca. Hon som inte lämnat.

Katarina Wennstam berättar en sann historia om flickmord · Artikeln publicerades 4
september 2017. ”Flickan på hotellet” är Katarina Wennstams första ungdomsbok och den.
20 jun 2017 . Titel: Flickan på hotellet. Författare: Katarina Wennstam Antal sidor: 255
(Flexband) ISBN: 97891 2970 2637. Publiceringsår: 2017. Serie: Alex Skarp #1. Originaltitel: Första mening: "Vad är det frågan om?" Handling: Alex Skarp bor ihop med sin pappa och
Valentina som är polis. En dag får hon höra att.
En sjuttonårig flicka har blivit mördad på ett hotellrum i centrala Stockholm. När sextonåriga
Alexandra Skarp får höra det kan hon inte låta bli att tillsammans med sina bästa kompisar,
Charlie och Bianca, börja nysta i fallet. Det leder dem rakt till hotellet där flickan hittades död
och snart är de djupt indragna och kanske.
28 sep 2017 . Jag sträckläste Flickan på hotellet av Katarina Wennstam för nån vecka sedan,
men har inte hunnit skriva om den förrän nu. Detta är den första boken i en ny planerad
deckar-triologi för ungdomar. Flickan på hotellet handlar om sextonåriga Axel Stark som bor i
Stockholms innerstad med sin pappa och.
Första boken i en planerad trilogi om Alexandra Skarp. En sjuttonårig flicka har hittats död på
ett hotell i Vasastan i Stockholm. Någon har strypt henne. När Alexandra Skarp, sexton år, får
höra det kan hon inte låta bli att tillsammans med sina bästa kompisar, Charlie och Bianca,
börja nysta i fallet. Det leder dem rakt till.
26 sep 2017 . Igår kväll läste jag ut Flickan på hotellet. Sista delen sträckläste jag. Enormt bra
skriven! Den handlar om Alex och hennes kompisar Bianca och Charlie som tillsammans
börjar nysta i ett fall som sker i deras närhet. Det handlar om en 17-årig flicka som hittas strypt
i en hotellsäng. Alexandra, Bianca och.
Man åtalas för att ha våldtagit flicka på hotell. Norrköping På måndagsförmiddagen inleddes
den omfattande rättegången mot en 45-årig man som i flera fall står åtalad för bland annat
våldtäkt, utnyttjande av barn för sexuell posering och barnpornografibrott. Anders Sjölin.
02:00 | 2015-10-02. Mannen, som inte har någon.
23 aug 2017 . En kväll råkar Alex höra sin pappa och styvmamma prata. Valentina,
styvmamman, är polis och berättar att de hittat en ung tjej död på ett hotellrum. Alex kan inte
riktigt släppa det här, och börjar tillsammans med sina vänner Charlie och Bianca att söka egna
svar. De hittar snabbt den döda flickan via.
15 aug 2017 . Flickan på hotellet. "Vad är det frågan om?" Alex bor i Stockholm med sin
pappa och hans fru Valentina, som är polis. En kväll hör Alex att Valentina pratar om en tjej
som blivit mördad på ett hotell inte långt från deras bostad. Den mördade tjejen hette Olivia
och var bara något år äldre än Alex. Alex kan inte.
Book:Flickan på hotellet : ett fall för Alex Skarp / Katarina Wennstam:2017 Flickan på hotellet
: ett fall för Alex Skarp / Katarina Wennstam. Cover. Author: Wennstam, Katarina 1973(Författare/medförfattare). Publication year: 2017. Language: Swedish. Media class: Book.
ISBN: 9789129702637x. Notes: Originalupplaga.
21 aug 2017 . En sjuttonårig flicka har blivit mördad på ett hotellrum i centrala Stockholm. När
sextonåriga Alexandra Skarp får höra det kan hon inte låta bli att tillsammans med sina bästa
kompisar, Charlie och Bianca, börja nysta i fallet. Det leder dem rakt till hotellet där flickan
hittades död och snart är de djupt indragna.
30 maj 2017 . "Flickan på hotellet" är den första boken i en ny serie om en tjej som hittas
mördad och hur hon och två vänner börjar nysta i vad som kan ha hänt. För Katarina
Wennstam var det naturligt att skriva för unga; hon har haft många unga som huvudpersoner
och nu var det viktigt att det var unga som agerade.
Cover. Tors hammareRiordan, Rick. Tors hammare. Author: Riordan, Rick. 201736. Cover.
Vända världen rättNiven, Jennifer · Vända världen rätt. Author: Niven, Jennifer. 201222.

Cover. Flickan på hotelletWennstam, Katarina. Flickan på hotellet. Author: Wennstam,
Katarina. 201220. Cover. EldmärktTahir, Sabaa · Eldmärkt.
5 jun 2017 . I det nya avsnitt av Bakom boken diskuterar Daniel Sjölin och veckans gäst,
författaren Katarina Wennstam, sina egna tonår, feministiska uppvaknanden och ilska som
drivkraft. Katarina berättar om sin nya ungdomsroman Flickan på hotellet (Rabén & Sjögren)
och de verkliga fall som inspirerar henne.
24 aug 2017 . Mitt i vardagen pågår det – det sexistiska våldet mot unga flickor och kvinnor.
Katarina Wennstam vill berätta den historien på ett spännande vis med helig vrede som
drivkraft.
Katarina Wennstam berättar en sann historia om flickmord · ”Flickan på hotellet” är Katarina
Wennstams första ungdomsbok och den första delen i en planerad trilogi med.
En tjej som bara är ett år äldre än du har hittats död på ett hotell här i Vasastan. Valentina
nästan kastade från sig några tallrikar ner i vasken och det skrällde till av porslinet. Någon har
strypt henne. Och bara lämnat henne under ett täcke. En sjuttonårig flicka har blivit mördad på
ett hotellrum i centrala Stockholm.
22 sep 2017 . I Flickan på hotellet får vi följa de tre vännerna Alex, Charlie och Bianca. Alex
får på omvägar höra att en 17-årig flicka har hittats mördad på ett hotellrum. Alex kan inte
släppa tanken på den döda tjejen som är i hennes ålder. Vännen Bianca är en nyfiken tjej som
övertalar Alex att börja jobba på hotellet för.
331488. Omslagsbild. Fällor och förfalskare. Av: Mazetti, Katarina. 332959. Omslagsbild · En
av oss ljuger. Av: McManus, Karen M. 328118. Omslagsbild. Flickan på hotellet. Av:
Wennstam, Katarina. 329076. Omslagsbild · Arkeologdeckarna och Kapten Kidds hemlighet.
Av: Höjer, Dan. Av: Häggman-Sund, Hedvig. 330639.
23 maj 2017 . Read a free sample or buy Flickan på hotellet by Katarina Wennstam. You can
read this book with iBooks on your iPhone, iPad, iPod touch or Mac.
Intervju. Katarina Wennstam: ”Män i grupp kan ställa till med oerhört mycket skada”. Visar
alla 1 artiklar. Meny. Startsida · Om SelmaStories · Kontakta oss · Personuppgiftspolicy.
Kategorier. Bokhyllan · Boknörderi · Smygläs · Tips & listor · Författarna · Författardrinken ·
Intervju · Krönika · Nyfiken på · Speaking of Stories.
Flickan på hotellet. Publicerat 14 augusti 2017 | Av Anna-Klara |. En ny ungdomsdeckare som
inte är en mysdeckare, eller något ”oskyldigt”. Det är på fullaste allvar. Och kanske vill jag
egentligen inte att ungdomar skall läsa den. För det är obehagligt. Riktigt obehagligt. Katarina
Wennstam, kriminaljournalist, författare och.
Jämför priser på Flickan på hotellet (Flexband, 2017), läs recensioner om Böcker. Använd vår
tjänst för att göra det bästa köpet av Flickan på hotellet (Flexband, 2017).
11 jun 2017 . . på hotellet”, bygger på ett fall i Helsingborg som hon tycker fick för lite
uppmärksamhet. Under 15 år har Katarina Wennstam i sina böcker riktat strålkastarljuset på
sexuellt våld mot kvinnor. Tematiken är densamma när hon nu debuterar som
ungdomsförfattare. Romanen ”Flickan på hotellet” bygger på ett.
Omslagsbild. Flickan på hotelletWennstam, Katarina. Flickan på hotellet. Av: Wennstam,
Katarina. 138124. Omslagsbild. Det är dags att inte freaka utTromly, Stephanie · Det är dags att
inte freaka ut. Av: Tromly, Stephanie. 132706. Omslagsbild. Huset vid havetLahlum, Hans
Olav. Huset vid havet. Av: Lahlum, Hans Olav.
Av: Dashner, James. 488346. Omslagsbild. Flickan på hotellet. Av: Wennstam, Katarina.
468093. Omslagsbild · Du, bara. Av: Ahlund, Anna. 476347. Omslagsbild. Ingenting och
allting. Av: Yoon, Nicola. 439692. Omslagsbild · I solstormens spår. Av: Dashner, James.
490093. Omslagsbild. Jag vill vara jordens medelpunkt.
Katarina Wennstam berättar en sann historia om flickmord · ”Flickan på hotellet” är Katarina

Wennstams första ungdomsbok och den första delen i en planerad trilogi med.
5 jul 2017 . Författaren till ungdomsboken Flickan på hotellet är Katarina Wennstam.
Wennstam är från början journalist med ett stort samhällsengagemang, ett tag var hon
kriminalreporter på SVT. Numera är hon författare, föreläsare och debattör på heltid. Hennes
ämne, tema och engagemang finns hos utsatta.
25 aug 2017 . Flickan på hotellet. Omslagsbild. Författare: Katarina Wennstam. 2017, Deckare,
Vänskap, Övergrepp. Så intressant med en tonårsbok av en av de skarpaste vuxenförfattare
jag vet! Wennstams engagemang kring mäns våld mot kvinnor har nu nått ned till
skolåldrarna, där minst lika mycket trakasserier och.
En sjuttonårig flicka har blivit mördad på ett hotellrum i centrala Stockholm. Någon har strypt
henne och lämnat henne under ett täcke. När sextonåriga Alexandra Skarp får höra det kan
hon inte låta bli att tillsammans med sina bästa kompisar, Charlie och Bianca, börja nysta i
härvan. Det leder dem rakt till hotellet där flickan.
Flickan på hotellet has 78 ratings and 15 reviews. Isabelle said: Kanske är det för att jag efter
alla år har en läst pyramid av ungdomsböcker bakom mig,.
15 feb 2017 . I maj gör Katarina Wennstam debut som deckarförfattare för unga.
Förstlingsverket "Flickan på hotellet" kretsar kring en sjuttonårig flicka som hittas mördad på
ett hotellrum i Stockholm.
5 jul 2017 . "Flickan på hotellet" är första delen i en planerad trilogi om gymnasietjejen Alex
Skarp av journalisten och författaren Katarina Wennstam. Och därmed debuterar också
författaren som ungdomsboksförfattare inom den genre (spänning/deckare) som hon tidigare
har rönt mycket framgång inom för vuxna.
15 feb 2017 . I maj gör Katarina Wennstam debut som deckarförfattare för unga.
Förstlingsverket "Flickan på hotellet" kretsar kring en sjuttonårig flicka som hittas.
11 okt 2017 . Jag har mycket tid att lyssna på böcker och en av dem jag läste för ett tag sedan,
men inte hunnit skiva om är Flickan på hotellet av Katarina Wennstam.
Första boken i en planerad trilogi om Alexandra Skarp. En sjuttonårig flicka har hittats död på
ett hotell i Vasastan i Stockholm. Någon har strypt henne. När Alexandra Skarp, sexton år, får
höra det kan hon inte låta bli att tillsammans med sina bästa kompisar, Charlie och Bianca,
börja nysta i fallet. Det leder dem rakt till.
6 jul 2017 . Att Wennstam skriver med en agenda är tydligt, men det är en oerhört viktig sådan
och hon låter den aldrig ta över historien och berättandet – jag sträckläste Flickan på hotellet
och blev både arg, rädd och frustrerad. Wennstam målar upp det så kristallklart, utan att skriva
läsaren på näsan, hur skadliga.
Flickan på hotellet av Katarina Wennstam. 6 juni 2017, 20:50. När 16-åriga Alexandra Skarp
får höra talas om att en flicka, bara något äldre än hon själv, har hittats död - mördad - på ett
hotell i Vasastan i Stockholm kan hon inte låta bli att engagera sig i fallet. Hon får med sig sina
vänner, danspartnern Charlie och.
4 sep 2017 . Flickan på hotellet. Katarina Wennstam är kriminalreportern som sadlade om efter
tio år på Sveriges televesion och började skriva böcker. Hon har ägnat hela sitt
yrkesverksamma liv med att belysa mäns våld mot kvinnor och fick sitt genombrott med den
uppmärksammade och prisbelönta Flickan och.
18 maj 2017 . . har Katarina Wennstam blivit mycket uppmärksammad och bland annat prisad
för Årets kvinnogärning, från Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Nu
ger hon också ut en helt ny typ av bok. Om unga tjejer – för unga tjejer. Flickan på hotellet är
den första i en tänkt serie om 16-åriga.
Första boken i en planerad trilogi om Alexandra Skarp. En sjuttonårig flicka har hittats död på
ett hotell i Vasastan i Stockholm. Någon har strypt henne. När Alexandra Skarp, sexton år, får

höra det kan hon inte låta bli att tillsammans med sina bästa kompisar, Charlie och Bianca,
börja nysta i fallet. Det leder dem rakt till.
Språk: Svenska. Hylla: uHc. Medietyp: Bok. ISBN: 978-91-29-70263-7x. Anmärkning:
Originalupplaga 2017. Omfång: 254 sidor ; 20 cm. Markerad betygsstjärna Omarkerad
betygsstjärna. Logga in för att reservera titeln. Lägg i minneslista. Fler utgåvor/delar: Talbok,
DAISY:Flickan på hotellet:2017. Antal reservationer: 3.
12 jun 2017 . Katarina Wennstam – Flickan på hotellet – (2017) – (Genre: Svensk
Skönlitteratur / Roman / Ungdomsbok) ——— ”En tjej som bara är ett år äldre än du har
hittats död på ett hotell här i Vasastan. Valentina nästan kastade från sig några tallrikar ner i
vasken och det skrällde till av porslinet. Någon…
29 jun 2017 . 16-åriga Alex sörjer någon hon aldrig har träffat. En 17-årig flicka har påträffats
död, troligen strypt, i ett hotellrum i Stockholm. Alex bonusmamma är polis och Alex försöker
få reda på mer om mordet. Snart är både hon och hennes två vänner Charlie och Bianca djupt
engagerade. När det handlar om att.
9 aug 2017 . Det här är en riktigt spännande bok om en 16-årig tjej som heter Alex Skarp. Alex
blir berörd av ett mord som begåtts på en tjej i hennes ålder. Flickan har hittats död i en säng
på ett hotellrum. Många spekulerar i hur det har gått till och gissar att hon kanske sålde sex.
Modiga Alex ger sig in i fallet för att ta.
Katarina Wennstam. Katarina Wennstam Flickan på hotellet Ett fall för Alex Skarp
Arabén&sjögren Läs mer om Katarina Wennstam på: rabensjogren.se katarinawennstam.se.
Flickan på hotellet. Katarina Wennstam. Häftad. Rabén & Sjögren, 2017-05-29. ISBN:
9789129702637. ISBN-10: 9129702631. Priser för 1 ex. Ändra Antal.
17 nov 2017 . Flickan på hotellet. Alexandra Skarp är bokens huvudperson och hon är 16 år
gammal. Hon har två bästa kompisar och lever i stort sett ett helt vanligt tonårsliv i Stockholm.
Alex, som hon också kallas, bor tillsammans med sin pappa, sin bonusmamma och sin
bonussyster och livet flyter på som vanligt.
. Lundmark; Noel och den magiska önskelistan av Janina Kastevik; Flykt, saknad, kärlek;
Flykten från Kabul av N.H. Senzai; Fantasy, humor; En väktares bekännelser av Elin Säfström;
Starka tjejer, nätdating; Flickan på hotellet av Katarina Wennstam. Kontakta Ann Eriksson
(ann.eriksson@afh.goteborg.se) för information.
Flickan på hotellet. 151162. Omslagsbild. En av oss ljuger. 151019. Omslagsbild · Flickan på
hotellet. 145477. Omslagsbild. Skattjakten. 143641. Omslagsbild · Vad har pappa gjort?
141804. Omslagsbild. Döingen som försvann. 77440. Omslagsbild · Spela död. 130017.
Omslagsbild. Det är dags att inte freaka ut. 82999.
25 nov 2015 . En 22-åring åtalas för vållande till annans död efter att en 16-årig flicka hittats på
ett hotellrum. I förhör har mannen berättat att han tagit stryptag på henne när de hade sex. I
veckan inleddes rättegången.
Doe Duckworth, Angela: Grit Begreppet grit kan beskrivas som en kombination av uthållighet,
inre driv och förmåga att inte ge upp vid motgångar. Psykologiproffesorn Duckworth
presenterar här sin egen och andras forskning inom området. uHc Wennstam, Katarina:
Flickan på hotellet. Spännande roman om Alex som råkar.
3 jun 2017 . En 17-årig flicka har anmält att hon blivit våldtagen på ett hotellrum i centrala
Umeå. En 21-årig man från Norrbotten misstänks för brottet. – De träffades under kvällen på
yran, säger jourhavande förundersökningsledaren Ola Kleinert.
26 jul 2017 . Om författaren. Katarina Wennstam föddes 1973 och växte upp i Göteborg. Hon
har bland annat arbetat som kriminalreporter på SVT och är numera bosatt i Stockholm.
Wennstam har bland annat skrivit fackböckerna Flickan och skulden (2002), En riktig
våldtäktman (2004) och Flickan och skammen (2016).

Phu Quoc Island Resort & Spa, Duong Dong Bild: Blyg liten flicka på resorten. - Kolla in
TripAdvisor-medlemmarnas 1 249 bilder och videoklipp från Phu Quoc Island Resort & Spa.
. Nr 32 av 49 hotell i Duong Dong. 118 Tran Hung Dao Street, Duong Dong, Phu Quoc Island,
Vietnam. Namn/adress på det lokala språket.
29 aug 2013 . 24-åringen, som är hemmahörande i Hägersten, är misstänkt för våldtäkt mot
barn alternativt sexuellt utnyttjande av minderårig. Det var den 23 november i fjol som
händelsen inträffade på ett hotell i centrala Eskilstuna. Enligt åtalet hade 24-åringen både
vaginalt och oralt samlag med flickan som då var 14.
Katarina Wennstam. Anna Katarina Wennstam, född 9 augusti 1973, är en svensk journalist,
författare, debattör, moderator och föreläsare. Wennstam är uppväxt i Göteborg men bor nu i
Nacka. Hon arbetade tidigare som kriminalreporter på Sveriges Television, men sade 2007 upp
sig för att författa och föreläsa på heltid.
21 nov 2010 . Flickan på hotellet Paranormala fenomen, ockultism och ufologi.
8 jun 2017 . Marianne von Lingenfels återvänder till det förfallna slott som en gång tillhörde
hennes nu bortgångna man. Hon kommer tillbaka för att hålla ett löfte. 8. Flickan på hotellet –
Katarina Wennstam En tjej som bara är ett år äldre än du har hittats död på ett hotell här i
Vasastan. Valentina nästan kastade från sig.
Hylla. 84.31. Personnamn. Wennstam, Katarina, författare. Titel och upphov. Flickan på
hotellet : ett fall för Alex Skarp / Katarina Wennstam. Utgivning, distribution etc. Stockholm :
Rabén & Sjögren, [2017]. Annan klassifikationskod. 84.31; Spänning. Fysisk beskrivning. 254
sidor ; 20 cm. Serietitel - ej biuppslagsform.
3. Tillbaka. 150341. Flickan på hotellet : ett fall för Alex Skarp. Omslagsbild. Av: Wennstam,
Katarina. Utgivningsår: 2017. Språk: Svenska. Hylla: uHc. Medietyp: Bok. Förlag: R&S.
Anmärkning: Originalupplaga 2017. Markerad betygsstjärna Omarkerad betygsstjärna. Logga
in för att reservera titeln. Inne: 0. Totalt antal lån: 12.
11 jul 2017 . En sjuttonårig flicka har blivit mördad på ett hotellrum i centrala Stockholm. När
sextonåriga Alexandra Skarp får höra det kan hon inte låta bli att tillsammans med sina bästa
kompisar, Charlie och Bianca, börja nysta i fallet. Det leder dem rakt till hotellet där flickan
hittades död och snart är de djupt indragna.
Vem mördade den 17-åriga Olivia? Alex blir helt uppslukad av det hemska mordet trots att
hon inte kände Olivia. Bästa kompisarna Bianca och Charlie dras med i ett riktigt
detektivarbete. Bianca är en hejare på att kolla i register och har koll på lagar och Alex går så
långt att hon tar jobb på det sunkiga hotellet, där Olivia.
19 sep 2017 . Först och främst är dock Flickan på hotellet en deckare, och det enda jag kanske
har lite emot den är att ungdomarna lite väl lättvindigt bestämmer sig för att ta reda på vad som
hänt den döda flickan Olivia. Dessutom vet jag inte hur långsamma polisen är eller hur snabb
en tonårig datanörd skulle vara,.
9 jul 2017 . Katarina Wennstams första ungdomsbok "Flickan på hotellet" bygger på ett
verkligt kriminalfall.
En sjuttonårig flicka har blivit mördad på ett hotellrum i centrala Stockholm. När sextonåriga
Alexandra Skarp får höra det kan hon inte låta bli att tillsammans med sina bästa kompisar,
Charlie och Bianca, börja nysta i fallet. Det leder dem rakt till hotellet där flickan hittades död
och snart är de djupt indragna och kanske.
13 aug 2017 . Katarina Wennstam skildrar den tuffa verkligheten för unga tjejer i sin nya
deckare Flickan på hotellet. Efter skilsmässan träffade hon kärleken på nätet och…
4 feb 2017 . Den heter Flickan på hotellet och har hämtat svart näring från den tragiska, och
publikt bortglömda, hotellnatten i Helsingborg. Strategi är ett ord som återkommer under vårt
samtal på bottenvåningen på Albert Bonniers förlag i Stockholm. – Jag fick frågan om jag inte

tänkt skriva en roman för unga vuxna.
1 nov 2017 . Flickan på hotellet är den första i en serie i tre delar där den 16-åriga Alex Skarp
och hennes vänner hjälper polisen att lösa brott. Precis som i Katarina Wennstams andra
böcker är temat kvinnlig skam centralt. – År 2017 är skammen fortfarande kvinnans att bära,
tydligen. Skuldbeläggande av kvinnor syns.
Katarina Wennstam berättar en sann historia om flickmord · Artikeln publicerades 4
september 2017. ”Flickan på hotellet” är Katarina Wennstams första ungdomsbok och den.
Flickan på hotellet. Av: Wennstam, Katarina. Språk: Svenska. Publiceringsår: 2017.
Klassifikation: Svensk skönlitteratur. Ämnesord: Alex Skarp · Sverige · Stockholm · Skolan ·
Gymnasieskolan · Ungdomar · Starka flickor · Könsroller · Sexuella trakasserier · Chatt ·
Gromning · Sexuellt utnyttjande av unga · Mord · Rättegångar.
14 jul 2017 . Men inte på slutet. Hjärtskärande vackert om att vara ensam, mobbad och vilse.
Handlar om yngre barn, men boken är för vuxna i alla åldrar. Katarina Wennstam ”Flickan på
hotellet” Rabén & Sjögren. En tonårsflicka hittas mördad på ett Stockholmshotell. Var hon
prostituerad? Vad gjorde hon annars där?
16 jun 2017 . Författare: Katarina Wennstam Beskrivning: "En sjuttonårig flicka har blivit
mördad på ett hotellrum i centrala Stockholm. När sextonåriga Alexandra Skarp får höra det
kan hon inte låta bli att tillsammans med sina bästa kompisar, Charlie och Bianca, börja nysta i
fallet. Det leder dem rakt till hotellet där.
17 jul 2017 . Flickan på hotellet. Författare: Katarina Wennstam När en flicka i Alex ålder
hittas död, strypt, på ett hotell nära där hon bor, kan hon inte sluta tänka på det. Alex och
hennes bästis Bianca, som är hemmasittare, börjar rota i fallet tillsammans med Alex andra
bästa kompis Charlie. Till saken hör att Alex.
6 jul 2017 . Flickan på hotellet är första boken i trilogin om sextonåriga Alex Skarp, skriven av
den tidigare kriminalreportern Katarina Wennstam. När en tjej i Alex ålder hittas strypt på ett
hotellrum inte långt ifrån Alex eget hem kan hon inte låta bli att börja nysta i fallet. Tjejens död
påverkar Alex och tillsammans med.
16 okt 2017 . Jag har varit sugen rätt så länge på att läsa Katarina Wennstams "Flickan på
hotellet" men det har inte riktigt blivit av förrän nu. Men jag hade helt klart höga förväntningar
och förhoppningar, en riktigt ungdomsdeckare som verkar bra på riktigt! Alex är en helt
vanlig tjej som går på gymnasiet och som älskar.
1 okt 2017 . ”Flickan på hotellet” är en kraftfull bok med ett tydligt budskap. Historien om
kvinnoförtrycket, sexuellt våld och ojämställdhet är tätt sammanvävd med en otäck
kriminalhändelse, vardagen i Stockholm, tonåringar med helt vanliga personligheter och
problem. Verklighetstroget, lättläst, viktigt och skarpt. Grymt.
Medietyp: Bok. Kategori: Skönlitteratur. ISBN: 978-91-29-70263-7x. Anmärkning:
Originalupplaga 2017. Omfång: 254 sidor ; 20 cm. Markerad betygsstjärna Omarkerad
betygsstjärna. Antal reservationer: 0. Här finns titeln. Logga in för att reservera titeln. Lägg i
minneslista. Andra format: Talbok, DAISY:Flickan på hotellet:.
9 aug 2017 . Flickan på hotellet är en ungdomsserie, men jag kände direkt att alla över typ 13
kan och gärna bör läsa boken. Alex Skarp heter huvudkaraktären som snart fyller 17. Hon har
bästisen Bianca som inte lämnat hemmet på flera månader och bästisen Charlie som hon
dansar med. Förutom dessa två har Alex.
23 okt 2017 . Natten mellan fredag och lördag ska en man ha misshandlat en flicka på ett hotell
i Sundsvall. Flickan, som är i tonåren, fick föras till sjukhus efter.
Flickan på hotellet Barn/ungdom Wennstam Katarina.
Fredag kl.15. Septemberprogrammet: 15/9 Det nya stads- och stationshuset 22/9 Varför
behöver vi en lokal matproduktion? 29/9 Skogens osynliga och synliga nyttor. Fredagar kl.15

på Växjö stadsbibliotek. 5 / 5. Kronobergspodden. Nytt avsnitt av Kronobergspodden är här!
Möt växjöläkaren som brann för kulturhistoria, och.
Sextonåriga Alexandra Skarp kan inte låta bli att tillsammans med sina bästa kompisar, Charlie
och Bianca, börja nysta i fallet. De börjar söka svar på nätet och på sociala medier. Det leder
dem rakt till hotellet där flickan hittades död och snart är de djupt indragna och farligt nära en
misstänkt – en totalt samvetslös person.
Katarina Wennstam berättar en sann historia om flickmord · Artikeln publicerades 4
september 2017. ”Flickan på hotellet” är Katarina Wennstams första ungdomsbok och den.
LIBRIS titelinformation: Flickan på hotellet : ett fall för Alex Skarp / Katarina Wennstam.
2 jun 2017 . Men referenserna är inte bara ett sätt att göra Flickan på hotellet trovärdig för en
ung publik. Bokens unga mysterielösare kan hålla jämna steg med polisen tack vare
överlägsen sociala medier-kunskap, ett faktum som Katarina Wennstam med kritik hämtar
från verkliga livet. – Tänk om vuxenvärlden och.
25 jun 2017 . 15 år efter "Flickan och skulden" har Katarina Wennstam skrivit sin första
ungdomsroman. För Baaam berättar hon om brott på nätet, tjejers sexualitet och hur…
24 maj 2017 . Det kommer nya böcker hela tiden, men en som jag är lite extra nyfiken på är
Flickan på hotellet av Katarina Wennstam. Det är första delen i en planerad deckartrilogi, och
det behövs verkligen fler ungdomsdeckare! Hyllan med fantasy är jättefull, men
ungdomsdeckare finns det inte alls mycket av.
Första boken i en planerad trilogi om Alexandra Skarp. En sjuttonårig flicka har hittats död på
ett hotell i Vasastan i Stockholm. Någon har strypt henne. När Alexandra Skarp, sexton år, får
höra det kan hon inte låta bli att tillsammans med sina bästa kompisar, Charlie och Bianca,
börja nysta i fallet. Det leder dem rakt till.
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