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Jag ligger i sängen och tittar upp i taket på fläktens rotorblad som snurrar ochsmattrar. I mitt huvud blixtrar
eldar. Det är mitt på dagen och jag är fortfarandemer full än nykter. Jag är precis så där borta som Martin
Sheen i inledningenav Apocalypse Now.Skribenten Cyril Hellman och fotografen Annika Aschberg åker
tillKambodja för att göra ett reportage om deporterade kriminella kambodjan-amerikaner. De fastnar i en
strömvirvel av droger, våld och sexi ett land som inte liknar något de tidigare upplevt. Som destruktiv

undergroundguideagerar gangstern och knarklangaren Touen HawaiiChhin.Under flera år återvänder Cyril
och Annika till Kambodja och bandentill Hawaii vävs starkare. På gott och ont. För Cyril blir resorna

startenpå en helvetesvandring som leder djupare och djupare in i missbrukoch paranoia och driver honom mot
en mardrömslik psykos.Mitt mörka hjärta tar med läsaren på en våldsam tripp.

Recensioner av Mitt mörka hjärta gangstern och reportern. av Hellman Cyril Genre Samhälle kultur eBok
Titta och Ladda ner Mitt mörka hjärta gangstern och reportern. 4.27 26 betyg. Ny podd ute.

Annika Aschberg

Titel Mitt mörka hjärta gangstern och reportern. ISBN 9789174230628. Mitt mörka hjärta borde läsas och
diskuteras på högstadieskolor bland ungdomar som fått för sig att gängbildning och droger är ballt skriver
Ditte Lundberg i Situation Sthlm. Stevali 2017. Pris 89Jag ligger i sängen och tittar upp i taket på fläktens
rotorblad som snurrar och smattrar. Skribenten Cyril Hellman och fotografen Annika Aschberg åker till
Kambodja för att göra ett reportage om deporterade. Illustrerad. Våld och sex finns ständigt närvarande i
vardagen både som uttryck och drivkrafter. Humor och lättsamt hanterade mord i idyllisk småstadsmiljö är
deras signum. Buy Mitt mörka hjärta gangstern och reportern by Hellman Cyril Lundin Mattias Aschberg

Annika ISBN 9789185697342 from Amazons Book Store. Återigen får vi möta poliserna Mårten och Lisa på
Skanörs polisstation den utbrände åklagaren Fredrik och hans överenergiska farbror Egon 84 år samt övriga i
det pigga pensionärsgänget som vi träffade i Badhytten och Fågelskådaren. Miljöskildringarna har mycket

atmosfär och närhet. Laddas ned direkt.
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