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Första gången Eva och Fredde träffas är i baren på hotell Malmen i Stockholm. Då vet hon 

ingenting om Freddes kopplingar till Stockholms undre värld, eller att det vid två tillfällen hittats 

mördade prostituerade kvinnor i hans säng. De tillbringar tre intensiva dygn tillsammans, sedan 

föreslår han en resa till Thailand.  

 

Eva låter sig luras av löften om paradiset. Resan visar sig bli starten på en livsomvälvande relation 

baserad på lögner och hemligheter. Hon blir snart indragen i Bangkoks smutsigaste vrår med 

droger och kriminalitet. Samtidigt hemma i Sverige blir Lena, Evas bästa vän, fundersam. Hon 

börjar undersöka Freddes förflutna, men också Evas. Något som leder till att även hon blir 

indragen i ett händelseförlopp som eskalerar bortom all kontroll.  

 

I dokumentärromanen Opium skildras den verklighet som Staffan Nordstrand ställdes inför 

under sina byggprojekt i Asien. I sitt noggranna researcharbete har han själv suttit på en 

bergstopp i den Gyllene triangeln. Skrapat latex från den kapsel som dagen innan beskurits, och 

som under natten har bildat det opium som senare ska bli heroin. 

Författarporträtt: Staffan Nordstrand. 

 

Staffan Nordstrand är författaren som hela livet har sökt efter spänning och äventyr. Som liten 

fick han en trehjuling, men det dröjde inte länge innan hans mamma tog bort de två hjulen bak för 

att slippa leta efter honom. När han blev äldre lärde han sig flyga, något som en natt resulterade i 

en nödlandning i Spanien. Han fortsatte sökandet efter nya utmaningar och 2004 åkte han till 

Thailand för att bygga hus. Det var där han fick den insyn i handeln med människor, vapen och 

droger som blev upptakten till hans romaner.  

 

I unga år blev Staffan fosterhemsplacerad. De ständiga rymningarna ledde till att han blev 

placerad på Frälsningsarméns skolhem på Svartsjölandet, ett hem för missanpassade barn. Men 

Staffan såg sig aldrig som missanpassad, bara missförstådd.  

Sitt vuxna liv har Staffan vigt åt att hjälpa utsatta människor och sprida information om 

trafficking av barn i sex- och produktionsindustrin. Han är initiativtagare till den ideella 

verksamheten Bee With Us och har förutom Opium gett ut böckerna Under floden, Samnang 

tiggarpojken, Sista färden och Byggfirman.  

 

Författarporträtt till flik: Staffan Nordstrand. 

 

Staffan har vigt sitt liv åt att hjälpa utsatta människor och sprida information om trafficking. 

Bland annat genom att grunda den ideella verksamheten Bee With Us. 2004 började han arbeta 

som chef för byggprojekt i Thailand. Det var där han fick den insyn i handeln med människor, 

vapen och droger som blev upptakten till hans romaner.  

 

Efter fyra års faktainsamling - som inkluderade köp av prostituerade för att få höra deras 

historier - och ett farligt liv bakom syndikatens väggar gav han ut boken Under floden som blev 

den första i en trilogi. Utöver trilogin och Opium har Staffan gett ut dokumentärromanen 

Byggfirman. 


