
Box 17506, 118 91 Stockholm
marknad@ordfront.se
www.ordfrontforlag.se

ORDFRONT FÖRLAG

PEKING, JANUARI 2013. Grått dis 
svävar som spökfigurer över staden, 
vecka efter vecka. Människor går 
med ansiktsmasker, hostande. På 
nätet undrar folk om det är världens 
undergång. När det blev hälsosam-
mare att bo i ett rökrum än i Peking, 
så ställde sig journalisten Ola Wong 
frågan: Varför blev det såhär? 
     Pekingsyndromet är en fas-
cinerande berättelse om hur den 
nya supermaktens ekonomi och 
politik fungerar och varför den 
leder till instabilitet i landet och är 
en miljökatastrof för världen. De 
senaste åren av ekonomisk boom har 
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Ola Wong
PEKINGSYNDROMET
Kina, makten, pengarna

Ola WOng (f. 1977) är Kina-
expert, författare och journalist och 
har bevakat Kina och regionen för 
SvD och andra tidningar sedan mer 
än tio år tillbaka. För sina jour-
nalistiska insatser har han bland 
annat belönats med Guldspaden och 
utsetts till Årets miljöjournalist. Han 
är också en ofta anlitad föreläsare 
på företag, skolor, universitet och 
organisationer.
     Han har tidigare utkommit med 
de kritikerrosade böckerna När 
tusen eldar slickar himlen (2010) 
och No I’m from Borås (2004).

inte alls inneburit kommunistpartiets 
reträtt utan snarare dess återkomst.
     Ola Wong spårar orsaken tillbaka 
till hur dagens ledare drabbades 
av Mao-tidens terror som barn, ett 
nationellt trauma som gjorde dem 
besatta av stabilitet och tvingade 
dem att ständigt skriva om historien.
     Pekingsyndromet är reportage-
guiden som förklarar den nya super-
makten Kina. En nödvändig läsning 
för alla som trodde att de inte var 
berörda av Kina.
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»Ola Wong saknar sin över-
man som kinarapportör.«
göran sOmmardahL, sr kuLturnytt

»superspännande och jät-
teviktigt och fruktansvärt 
välskrivet … alla som läst 
Ola Wong vet att han är 
asgrym!«
tara mOshIzI, svt, gOkväLL

»En psykologisk och politisk 
rysare.«
jan EkLund, dagEns nyhEtEr

uppdaterad  
med ny-
skrivet 

material!


