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BESKRIVNING

Det här är historien om Arif. En man som satte sin fot i Sverige som treåring och som växte upp i
Sollentuna under 90-talet. En tid då kommunen kantades av ungdomsbrottslighet och tyngre kriminalitet.
Under de senare tonåren väljer han, liksom många andra jämngamla i hans hemtrakter, att gå den
kriminella vägen i livet som inleds med personrån och narkotikabrott. Efter en rad omständigheter lyckas
han dock bli en del av något större inom den undre världen när han får ansvaret för den illegala
försäljningen av Rohypnol på Stockholms gator, för den ryska organiserade brottslighetens räkning.I den
här biografin, som bygger på verkliga händelser, berättar Arif om sin historia och sitt liv, från
småkriminell till nyckelperson inom en internationell brottsorganisation. Utöver att vara en biografi,
innehåller boken även en journalistisk och kriminologisk studie av författaren Niklas Grgic Sandberg, som
är separerad från den huvudsakliga berättelsen. I denna del har författaren pratat med bland annat lärare,
advokater, journalister och sociologer, för att i ett reportage kartlägga vilka faktorer som spelat avgörande
roller i Arifs val att bli yrkeskriminell. I denna del läggs också fokus på att belysa Sollentuna kommun
under 90- och det tidiga 00-talet; en period i kommunens historia som många tycks ha glömt bort.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

فیرلا روظانلا و  رابخأ  ةكبش  تن.ونیفیرأ | 

Arif (previously Phil T. Rich) is known for his unusually playful and uncompromising style of rap,
impressively energetic live performances, combined with hi...
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Allt om Företagande vänder sig till de som funderar på att ta steget och starta eget företag plus företagare
som önskar inspireras av andra företagare.

Arif - Wikipedia

Özet: Robot olan 216, insan olmanın hayalini kurmaktadır. Uzaydan dünyaya çok sevdiği arkadaşı Arif'in
yanına gelir ve insan gibi yaşamaya başlar.
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Arif

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