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Knarkkurir och människosmugglare   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.  

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, gängens och gatans kompromisslösa
villkor. Hemma regerade pappans knytnävar och mammans rädsla

Läsarröster:

"Jag älskar allt med boken. Den har verkligen satt spår i mitt sinne.
Omtumlande och berörande rakt igenom hela boken/ /Jag har bitit på
naglarna, tårarna flödade och många känslor berörs. Köp den, LÄS

den!"



"Rå, hänsynslös och stark historia om en ung människas livsöde.
Mycket bra! Måste läsas :)"

"Läs! Du kommer inte kunna sluta. Denna bok ger helt nya insikter
om hur andra människor har det. Gripande historia. Väldigt bra."

 

"Bland det bästa jag läst! Gripande på så många sätt... Vilken
makalös kvinna!"

 

"En fantastisk bok. Ett livsöde som fascinerar och som alla borde ta
del av."

 

"Det går inte att läsa denna bok utan att bli berörd."

 

OM FÖRFATTAREN:

Helen Stommel Olsson har jobbat som copywriter, krönikör och
frilansjournalist

för olika reklambyråer och tidningar i 20 år. Parallellt med
uppdragen som skribent

utbildar hon sig till Iyengar-yogalärare. Helen har alltid varit
intresserad av de

mekanismer som styr människors val i livet och fördjupat sig inom
kommunikation,

juridik, psykosyntes, psykologi och beroendeproblematik.
Gangsterprinsessan är hennes debutbok.
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