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BESKRIVNING
Redan som 13-åring inledde Paul Mardirossian sin yrkeskriminella bana. Han blev snabbt respekterad i
Stockholms undre värld. Pengar har alltid varit drivkraften för honom och han gjorde en del bra affärer
men den sista slutade med skulder, vilket gav honom drivkraften till ytterligare en affär som
kompensation.I "Panamaincidenten" berättar Paul om den sista affären, som slutade i ett amerikanskt häkte
dit han blev inlurad av DEA, den amerikanska narkotikapolisen. Först satt han fastbojad på en stol i
Panama i tio dagar, sedan vidare till Guantanamo för att slutligen hamna på det ökända häktet MCC New
York. Där mötte Paul allt från massmördare till drogbaroner och maffiamedlemmar. Han åtalades för
narkoterrorism, något som hade kunnat ge ett straff på mellan 25 år och livstid. Men tack vare den
skickliga advokaten Sabrina Shroff fick Paul komma hem redan efter fyra år.På vägen har han offrat
mycket - kvinnan i hans liv och att vara en närvarande pappa. Något han idag har möjligheten att ta igen
men det är en lång väg att gå. Han har lämnat det kriminella livet bakom sig och föreläser numera för
ungdomar i preventivt syfte.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
Brott - Sanna berättelser - Biografier - Böcker | Bokus bokhandel
Nya produkter hos Vattumannen! Lager gäller postorder, ... I "Panamaincidenten" berättar Paul om den
sista affären, som slutade i ett amerikanskt häkte.

Sanna berättelser - böcker | Adlibris
Kulturen i sig - här hittar du kulturvetenskap och kulturhistoria.

Mysteriet mamma av Trude Lorentzen (Innbundet) | Tanum nettbokhandel
Panamaincidenten. Paul Mardirossian. Innbundet. Labyrint : om livets vägval och passager. Arne G D
Johansson. Innbundet. Spelberoende - en osynlig sjukdom. Mattin ...
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