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JJaa  TTaacckk! Jag förhandsbeställer Mona Nilssons bok Spelet om 3G - Fakta och desinformation i det trådlösa samhället. 

Jag beställer boken till specialpriset 109 kronor inkl moms (ord. pris 169 kr).  Boken levereras mot faktura. Porto tillkommer.

Jag vill ha.......ex av boken. 

Namn
VAR VÄNLIG TEXTA!

Titel/Befattning

Skicka boken till:

Skicka fakturan till (om annan adress än ovan):

Telefon, bostad e-post

www.medikament.nu

Enklast är att mejla till info@medikament.nu.  Det går även bra att faxa talongen till 0651-475 80. 

Du kan även förhandsbeställa boken genom att ringa 0651-76 76 78. 

Här förhandsbeställer du boken!

Det trådlösa samhället växer
fram med explosionsfart. I

boken Spelet om 3G – Fakta och
desinformation i det trådlösa sam-
hället, presenterar frilansjournali-
sten Mona Nilsson delar av den
omfattande forskning som visar att
strålning från mobiltelefonin kan
leda till allvarliga konsekvenser för
människors hälsa. Hon granskar
myndigheternas ställningstaganden
och finner dolda bindningar och en
upprörande flathet mot en mäktig
industri.

Boken bygger på en samling
artiklar som Mona Nilsson skrivit
i bl.a. Miljömagasinet, delvis till-
sammans med Marica Lindblad.
En bild av maktfullkomlighet
framträder som yttrar sig i ett oin-
tresse för de drabbade och ett
pokerspel med allmänhetens hälsa. 

Ny bok från Medikament Förlag

Spelet om 3G  – Fakta och desinformation
i det trådlösa samhället

Av Mona Nilsson  

Boken är en uppgörelse med de
utvalda experterna och deras vägran
att ta till sig de forskningsrön som
visar på allvarliga risker för en hel
befolkning.

Förhandsbeställ boken till spe-
cialpriset 109 kronor inkl moms!
Ordinarie pris 169 kronor. 

Fyll i talongen nedan eller mejla,
faxa eller ring in din beställning.

Medikament Förlag

Beställ Mona Nilssons och Marica Lindblads avslöjande
bok om spelet bakom 3G-utbyggnaden, om hälsorisker-
na med mobilstrålning, myndigheternas agerande och
de drabbade.  

Mona Nilssons bok Spelet
om 3G - Fakta och desin-
formation i det trådlösa
samhället utkommer i
april. Antal sidor: ca 200.
Förhandsbeställ boken till
specialpris!

Erbjudandet gäller till och med 31 mars 2005!

www.kvicksilver.org 
 


