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ZeroZeroZero Roberto Saviano Hent PDF ZeroZeroZero er en rystende reportagerejse ind i kokainens verden
skrevet af den italienske forfatter og journalist Roberto Saviano - kendt for bestselleren Mafiaen i Napoli.

ZeroZeroZero handler om den internationale handel med kokain, om kartellerne, der står bag, om samarbejdet
mellem latinamerikanske producenter, den italienske og den russiske mafia, om den brutale vold, der følger
lige i hælene på det hvide pulver, om pengemændene, der finansierer operationerne, om bankerne, der vasker
fortjenesten hvid – og ikke mindst om forbrugerne i sidste led. Dem, forbrugerne, er der mange flere af, end
vi tror. Og de er meget mere forskellige, end man skulle tro. Festaben og forretningsmanden bruger det, men

det gør langturschaufføren, kokken, skolelæreren, teenageren, sekretæren, kirurgen, håndværkeren og
hotelportieren også. Kokain er alle vegne i alle verdensdele. Det gør kokainhandlen til en magtfuld, mørk

spiller, styret af en evig trussel om ekstrem vold, i den globale økonomi.
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