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serien, hvor Hvor er de unge piger nu? er den seneste udgivelse. På kort tid er tre unge muslimske

kvinder/piger forsvundet og en fundet myrdet fra det samme lille område i Finland, men ingen af familierne
har meldt dem savnet. Har de været udsat for menneskesmugling med familiens velsignelse? Eller er der en

seriemorder på færde? Racismen har gode vækstvilkår i det lille finske samfund.

Handlingen knyttes også til Afghanistan, hvor Maria har deltaget i åbningen af en politiskole. På vej tilbage
til Kabul bliver bilkortegen, hun sidder i, udsat for en bilbombe, og Marias tyske kollega omkommer. Den
finske øverstkommanderende er overbevist om at ulykken ikke var tilfældig. Maria begynder derefter at
efterforske sagen sammen med en specialenhed og finder bl.a. ud af, at de fire unge kvinder gik i samme

klub, som Marias egen datter.

Mødet mellem traditioner og det nye multikulturelle Europa, en rejse ind i en verden, hvor dagligdagen
defineres ud fra gammel tro og dybt indgroet vanetænkning. Hvem har ret, når der findes to sandheder?

krimi, politiromaner, flygtninge, racisme, indvandrere, Finland
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