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OMSCHRIJVING

Een buitengewoon inkijkje in de onderwereld van Brazilië. In ‘Nemesis’ vertelt misdaadjournalist Misha
Glenny het verhaal van Nem, de grootste drugsbaas van Brazilië. Rio de Janeiro, 10 november 2011. Met
veel machtsvertoon verricht een eenheid van de Batalhão de Polícia de Choque een arrestatie. Het gaat om
Antônio Francisco Bonfim Lopes, beter bekend als Nem, de ‘koning’ van Rocinha, de grootste favela van
het land. Met de aanhouding van de meest gezochte man van Brazilië willen de autoriteiten het signaal
afgeven dat de criminaliteit onder controle is, en het land klaar is voor het WK van 2014 en de
Olympische Spelen van 2016. Nemesis is een boek over Nems jeugd, zijn noodgedwongen keuze voor het
foute pad, zijn rise to fame en zijn neergang. Wie dit pad volgt, kijkt voorgoed met andere ogen naar de
sloppenwijken en de stranden van Rio. Terwijl Brazilië internationaal gezien steeds meer als een
wereldmacht wordt beschouwd, vindt in het land zelf een constante strijd om de macht plaats. De
katholieke en evangelische kerk wedijveren om de meeste zielen en de militaire en civiele politie kijken op
elkaar neer, terwijl gangs strijden om controle over de cocaïnehandel. Via het verhaal van Nem krijgt de
lezer een buitengewoon inkijkje in de onderwereld van dit Zuid-Amerikaanse land en hoe deze verweven is
met de bovenwereld. In een verhaal vol corruptie, armoede, misdaad, geweld en seks wordt ons een glimp
gegund van hoe het er echt aan toe gaat in Rio. Roberto Saviano, auteur van Gomorrah, schreef over
Nemesis: ‘Breaking bad meets City of God’
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

Augustus 2018. Het veldwerk van de vierde meting van de NEMESIS studie is onlangs met succes
afgerond. In totaal zijn nu 4.007 deelnemers mondeling geïnterviewd.We ...

NEMESIS is een onderzoek naar het voorkomen van psychische aandoeningen onder de Nederlandse
bevolking. De eerste meting werd uitgevoerd in 1996 (NEMESIS-1). Een ...
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