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Hmongflickan Prim, vars dramatiska familjehistoria är romantrilogins nav, återvänder åratal efter flykten från
tvångsprostitutionen tillbaka till Thailand, men nu som en annan kvinna, med nytt namn, för att föra tillbaka
sin döda mor till den laotiska bergsbyn Tat Kuang för en begravning enligt hmongfolkets seder. Men med
hemlig identitet måste hanteringen ske illegalt. Prim skyr inga medel i sin uppgift som kommer att förändra
livet för dem som dras in i smugglingen av den döda modern över gränsfloden Mekong. I boken får vi möta
cynisk exploatering och oförsonlig hämnd men också människor engagerade i arbete för en bättre värld och
en ljus och oväntad kärlekshistoria. Sista färden är den avslutande delen i Staffan Nordstrands gripande och
äventyrliga dokumentära romantrilogi om den grymma verkligheten bakom våra asiatiska turistparadis.
Böckerna är baserade på verkliga händelser och personer. Det började i Thailand, när Staffan Nordstrand som
chef för större byggprojekt tillbringade många kvällar i byggarbetarnas enkla baracker där han lyssnade till
berättelser som gav inblick i levnadsförhållanden från ibland mycket fattiga delar av Asien och vilka livsval
som då var tillgängliga. Han ägnade fyra år åt research, med otaliga intervjuer, grävande efter uppgifter och
resor, innan den första delen i den dokumentära romantrilogin om exploateringen bakom fasaden till våra
asiatiska turistparadis stod klar. Sista färden är trilogins avslutande del. Första delen, Under floden, och andra
delen, Samnang, tiggarpojken, finns inbundna, i pocket och som e-böcker.
Lots of photos of the river-rafting on. Månad maj, juni & september. Nu har Sudan, den siste hanen av sin

art, dött. He is an actor and director, known for Bron/Broen. Andrée och de övriga. Säsongen 2018.
Nu har Sudan, den siste hanen av sin art, dött. Directed by John Boorman. Nu ligger turlistan för säsongen
2018 ute. Vecka 22 går vi ”all in” och erbjuder möjligheten att springa varje dag fram till The Rap Race. Nu
är rean över för denna gång. Snobben (engelska: Peanuts) är en amerikansk tecknad dagspresserie skapad av
Charles M. Säsongen 2018. Hon kommer att berätta om färden över stilla havet som gjordes under ett av de
värsta El Niño åren i mannaminne. Se hur Valborg firas i Uppsala med bl. ÖPPETTIDER: MAJ, alla dagar:
1000-1700 JUNI, JULI & AUGUSTI, alla dagar 1000-1800 1040 var året då Ingvar inledde det sista svenska
vikingatåget med sikte på Georgien. Dag Malmberg, Actor: Bron/Broen. Vi besöker två av Europas vackraste
dalgångar, Rhendalen och Moseldalen. Nu har Sudan, den siste hanen av sin art, dött. Andrées
polarexpedition var ett försök lett av ingenjören Salomon August Andrée att 1897 resa över Arktis med
vätgasballongen Örnen. a forsränningen, champagnefrukost, sill-lunch, mösspåtagningen, bal och sång.

