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Hon var knarkkurir och människosmugglareJag ville svara men hade inga ord, jag ville hata men hatet satt så
djupt att det inte kunde formuleras, jag ville slå men knytnävarna vägrade lyda, jag ville gråta men tårarna
hade torkat ut. Jag var tom. Tömd." Sara var under sin karriär en av Sveriges mest hårdföra knarkkurirer och

rutinerad människosmugglare runt om i Europa. Med en tuff uppväxt i förorten Bergsjön, nordöst om
Göteborg, kom hon tidigt i kontakt med tunga droger och gängens och gatans kompromisslösa villkor.

Hemma regerade pappans knytnävar och mammans rädslaFrån att ha varit hårt mobbad i skolan, avancerade
hon som ung tonåring till en avtrubbad tuffing med hot och knytnävar som vapen. Alkohol, GHB, hasch,
snatteri, inbrott, bilstölder och slagsmål blev vardagsmat.När hon var 20 år och ensamstående tvåbarnsmor

blev hon bjuden på amfetamin av sin egen mamma.

Boken har 5 st läsarrecensioner. fashion mode hat gangsterhat gangster gangsterprinsessan tie slips
modefotograf sverige swedish. Boken är baserad på en sann historia och skildrar med skarpa konturer en ung
svensk kvinna från Göteborg hennes uppväxt och utsatthet men också om en längtan efter att bli sedd älskad

och bekräftad.
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Gangsterprinsessan. Författare Helen Stomell Olsson Förlag Gangsterprinsessan är baserad på verkliga

https://westreadsensey.icu/books1?q=Gangsterprinsessan


händelser och det framgår naturligtvis inte vad som är sant och fiktion. Pris 95 Biografi. I Gangsterprinsessan
får vi ta del av en värld som är okänd och dold för de flesta under ytan dysfunktionell och kriminell.Boken är
baserad på en sann historia och skildrar med skarpa konturer en ung svensk kvinna från Göteborg hennes
uppväxt och utsatthet men också om en längtan efter att bli sedd älskad och bekräftad. 249 Tillfälligt slut.

Skönlitteratur Gangsterprinsessan. Knarkkurir och människosmugglare.
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