Pressemeddelelse
Ny true-crime bog viser, at smugling er
benhård business – også i Danmark
Hvis man tror, at smugling hører fortiden til og var noget med cigaretter, hurtige speedbåde på tværs af Østersøen og mere eller mindre åbenlyst salg til de større arbejdspladser herhjemme, er der nyt
at lære i Over alle grænser. Der foregår stadig et iskoldt og kynisk
spil, hvor internationale bander med største foragt for menneskeliv
kæmper om de givtige markeder for illegal handel.
Forfatterne til bogen har talt med toldere og politifolk, der har været involveret i
afdækningen og opklaringen af smugleri ved Danmarks grænser. Og det er ikke
småting, der bliver opdaget. Eksempler som den thailandske kvinde, der prøvede
at rejse ind i Danmark med en andens pas, og som førte til afsløringen af både
menneskesmugling, smugling af narkotika og en rockerbandes planlagte hvidvask af
penge, viser, hvordan dene ene form for smugling ofte fører andre former med sig.
Bogen giver ikke kun et overblik over alle de mange forskellige varer, der bliver smuglet
over grænsen, men også over de kreative og modbydelige metoder, der bruges. Vidste
du, at også dyr, planter, penge, kunst, våben og slik bliver smuglet over Danmarks
grænser?
Over alle grænser er en underholdende true crime-fortælling om smuglere. Ud
over aktuelle iagttagelser – som f.eks. det faktum, at prisen på euforiserende
stoffer faktisk er steget målbart under coronakrisen i 2020 – indeholder bogen også
historiske eksempler som de polske søfolk, der smuglede cigaretter før Murens fald, og
smuglerringen i Nordsjælland.
Kirsten Stubbe-Teglbjærg og Preben Lund er journalister og har tidligere skrevet om
forsikringssvindel i bogen Fup, svindel og fifleri (2020).
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