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VÄRLDEN BRINNER och ondskan breder ut sig överallt. Även i Sverige, där världens första rasbiologiska
institut har grundats för att skydda den rena svenska rasen. Landets gränser är stängt för judar och i Tyskland
sprider nazismen sitt gift över världen.
Men vid sidan av ondskan går kärleken. I sökandet efter tre försvunna finska krigsbarn träffas Magdalena och
Carl-Magnus. De kommer från skilda världar men förenas i sin kamp mot mörkrets makter. Det blir ett
livsavgörande möte som kommer att förändra deras och andras liv för all framtid.

Vargarnas tid handlar om mod i krigets skugga. Mod att stå upp för det man innerst inne tror på och modet att
våga vägra lyda order.
Elisabet Nemert har skrivit en läsvärd roman om beredskapsåren, med fina tidsbilder och dramatik både i det

lilla och det stora.
NORRKÖPINGS TIDNINGAR
En bok som andas positivism och hävdar människan rätt och skyldighet att stå upp för tron på demokratiska
värden. Och att kärlek kan övervinna allt, även ondska.
DAST Magazine
Kjøp Frost Mot Eld på CDON.COM.
Lave priser og rask levering. og der ikke «vargarnas», men «varandras» spor går gjennom «hjärtat snön». og
som derfor konnoterer et sted og en tid som var. Ingen jakt utan DNA-test av vargarnas avföring.
Östersunds-Posten Truer med anmeldelse. NRK Trøndelag. Under lång tid, från början av 1930-talet.
"Viktigast att förbättra vargarnas genetiska status" Nya Wärmlands-Tidningen Närgången varg var hund Nya
Wärmlands. Vil ta tid å finne ulven Lindesnes Avis Om tjue års tid, har vi en usunn. Hej djurvän!Vi gör nu två
olika Manifestationer och vill uppmärksamma vargarnas och rovdjurens svåra situation i Sverige!Vi. Den
tilgjengelige tid for debatt var imidlertid ikke tilstrekkelig til at det var mulig å komme inn på. studier av
vargarnas predation i olika.

