
Eliza Su har ett problem. Hon har precis fyllt 31, vilket är 
åldern då hennes barnbarnstokiga kantonesiska mamma 
menar att en normal kvinnas livmoder förtvinar och dör.
     Turligt nog har hon hittat en ny man i sitt liv: Love.  
Han är allt Eliza någonsin drömt om. Love är framgångsrik, 
smart och har en kropp som ett fotbollsproffs. Oturligt nog 
är han redan gift och dessutom är han Elizas chef.
     Eliza Su har tagit sig en lång väg från slavgörat på 
sina föräldrars kinakrog i en sliten Stockholmsförort. Hon 
är nu vicechef för Riskkontroll, en undersökningsfirma 
specialiserad på att hjälpa västerländska firmor i Kinas 
snabbväxande Vilda Västern-kapitalism.
     Men när Eliza börjar undersöka en framgångsrik svensk 
affärsman och hans kinesiska affärspartner upptäcker hon 
ett inferno av sexuellt slaveri och korruption. Efter att 
ha ingått en ohelig allians med en lokal enhet av Kinas 
mäktiga paramilitära styrkor börjar hennes släktingar och 
bekanta att mördas. En katt-och-råtta-lek på liv och död 
med en övermänskligt skicklig mördare är i gång.
     Läsaren får följa med på en hejdlöst spännande 
resa från Kinas stora industriområden via Hongkongs 
miljardärklubbar till ett anarkistkollektiv i Malmö.
     Blodröda kräftor är en beroendeframkallande bok: 
klassisk morddeckare och internationell thriller. Tänk dig en 
blandning av Stieg Larsson och Marian Keyes och du har 
den prisbelönte Kinakorrespondenten Ola Wongs första 
spänningsroman.
 

Plötsligt hördes polissirener närma sig. 
Någon av vakterna måste ha hunnit 
larma polisen. Henry tittade upp mot 
mig med ett vansinnigt leende.

”Jag har också vänner, många 
vänner, din hora”, sa han.

”Rör dig inte”, sa jag och höll tasern 
trettio centimeter från hans panna. Jag 
sneglade på monitorn. Utanför fabriken 
syntes tre polisbilar stanna och poliser 
rusa ut. En av dem var polischefen 
som nästan våldtagit Munira till döds. 
Vid ingången stod 10 wujingsoldater. 
De drog upp sina karbiner i skjutläge 
mot poliserna. Helvete, tänkte jag. Om 
det blir skottlossning kommer den här 
affären bli svår att sopa under mattan. 
Riskkontroll fick inte bli inblandad i en 
sådan utredning.

Blodröda kräftor är första delen i en 
planerad serie Eliza Su-thrillers.

OLA WONG är Kinakorrespondent för 
Svenska Dagbladet och Sydsvenskan och 
sedan 2002 bosatt i Shanghai. Han har 
tidigare författat tre kritikerhyllade verk 
om Kina. Blodröda kräftor är Wongs första 
skönlitterära bok.

Pressröster om författarens tidigare böcker:

”Jag läser starkt berörd av innehållet, 
imponerad av den rappa, klarsynta 
framställningen.”
Ragnar Strömberg, Aftonbladet

”Det är ett lysande reportage om resande, 
sökande, identitet och olika världar …”
Per Ahlin, Dagens Nyheter

”Wongs berättelse […] är välskriven,
personlig och gripande. Den är som gjord
för sträckläsning.”
Tore Winqvist, Upsala Nya Tidning
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