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spændingsroman, der handler om den internationale narkotikahandel, hvis hovedpersoner og deres tusinder af

håndlangere er kendt for at rydde enhver af vejen, der truer deres verdensomspændende virksomhed.

Historien bygger på en engelsk dokumentarfilmeksperts jagt på det han kalder "den mørke side i ethvert
menneske".

Det er en rystende skildring af en verden, hvor det drejer sig om penge og magt, og om korruption og
udnyttelse af menneskelige svagheder og religiøs fanatisme på alle niveauer.

Fra Columbias fattigkvarterer til det hvide hus i Washington. Fra modeprædikanternes pengemaskiner til
verdensbørsernes bonede gulve. Fra millionærenes kæmpevillaer til fængslerne i England og Venezuela.

Ofrene er narkomarkedets millioner af navnløse og også dem, som af en eller anden grund må elimineres.
Narkobaronerne operer ud fra det synspunkt, at alt og alle kan købes for penge. Deres midler er manipulation

med mennesker, myndigheder og meninger.
I den indre fjende er målet magten i USA!
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