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BESKRIVNING

Första gången Eva och Fredde träffas är i baren på hotell Malmen i Stockholm. Då vet hon ingenting om
Freddes kopplingar till Stockholms undre värld. De tillbringar tre intensiva dygn tillsammans, sedan
föreslår han en resa till Thailand. Eva låter sig luras av löften om paradiset. Resan visar sig bli starten på
en livsomvälvande relation baserad på lögner och hemligheter. Hon blir snart indragen i Bangkoks
smutsigaste vrår med droger och kriminalitet. Hemma i Sverige blir Lena, Evas bästa vän, fundersam. Hon
börjar undersöka Freddes förflutna, men också Evas. Något som leder till att även hon blir indragen i ett
händelseförlopp som eskalerar bortom all kontroll. Samtidigt inträffar två mord på prostituerade som
Fredde får svårt att förklara. I spänningsromanen Opium skildras en mörk del av verkligheten som Staffan
Nordstrand ställdes inför under sin tid som byggledare i Asien. Bakom boken ligger fyra års noggrant
researcharbete, författaren har själv suttit på en bergstopp i den Gyllene Triangeln och skurit kapseln som
dagen efter bildat den latex som blir opium och senare heroin.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Opium - Staffan Nordstrand - Bok (9789176293843) | Bokus

o·pi·um (ō′pē-əm) n. 1. A bitter, yellowish-brown, strongly addictive narcotic drug prepared from the
dried latex of unripe pods of the opium poppy and ...

Opium är en relativt välkänd drog med en lång historia

Pris: 54 kr. pocket, 2017. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Opium av Staffan Nordstrand (ISBN
9789176293867) hos Adlibris. Fraktfritt över 169 kr Alltid bra ...

Att odla OPIUM och framställa det. - Flashback Forum

Detta Marx kanske mest kända citat kommer verkligen från honom, men har ofta missförståtts. Det
handlar inte om opium "till" eller "åt" folket, alltså med ...
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OPIUM

https://www.bo-fi.club/?p=OPIUM&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=OPIUM&ln=se
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