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Top dog Jens Lapidus Hent PDF Forlaget skriver: Et hemmeligt netværk har i årevis udnyttet helt unge piger,
og forsøger man at optrævle netværket, gør man det med livet som indsats.  

Emelie bliver opsøgt i sin advokatpraksis af en kvinde, der måske kan afsløre bagmændene. Teddy forsøger
stadig at finde sin plads i samfundet, men med en fængselsdom for kidnapning på straffeattesten er det svært

at få et job uden for den kriminelle verden. Da netværket trues af afsløring, er Teddy oplagt som den
syndebuk, de har brug for. Det er både livet og fremtiden, der er på spil for Teddy og Emelie.    

TOP DOG er den storslåede afslutning på trilogien om Teddy og Emelie. 

"Toptunet storbykrimi ... du er gennemført godt underholdt." Politiken, 4 ud af 6 hjerter

"En excellent historiefortæller med sit indgående kendskab til den kriminelle verden, og hans egen baggrund
som advokat bruges til at give en særdeles vidende og spændende beskrivelse af advokater og de retslige

mekanismer." Litteratursiden.dk

"Hæsblæsende action fra Sveriges bedste thrillerforfatter." Bogrummet.dk

”En overbevisende forfatter. Jens Lapidus er troværdig på alle måder, han rammer tonen som ingen anden, og
han har jo faktisk skabt sit eget sprog (…) Jeg fortsætter fascineret med at læse dette lapiduske der åbner døre
til alle de verdener, der er omkring Stureplan og som kan vise en klasserejse alene i en dialog.” Göteborgs-

Posten  

"Jens Lapidus skildrer både livet i advokatfirmaet og den kriminelle verden godt. Han gør det med en
fortælling, der er både spændende og velskrevet. Jens Lapidus er helt klart en top dog blandt de svenske

krimiforfattere.” Ölandsbladet

”En thriller der brænder som kogende varm asfalt mod fødderne.” Arbetarbladet

 

Forlaget skriver: Et hemmeligt netværk har i årevis udnyttet helt
unge piger, og forsøger man at optrævle netværket, gør man det med

livet som indsats.  
Emelie bliver opsøgt i sin advokatpraksis af en kvinde, der måske
kan afsløre bagmændene. Teddy forsøger stadig at finde sin plads i

samfundet, men med en fængselsdom for kidnapning på
straffeattesten er det svært at få et job uden for den kriminelle

verden. Da netværket trues af afsløring, er Teddy oplagt som den
syndebuk, de har brug for. Det er både livet og fremtiden, der er på

spil for Teddy og Emelie.    

TOP DOG er den storslåede afslutning på trilogien om Teddy og
Emelie. 

"Toptunet storbykrimi ... du er gennemført godt underholdt."
Politiken, 4 ud af 6 hjerter

"En excellent historiefortæller med sit indgående kendskab til den



kriminelle verden, og hans egen baggrund som advokat bruges til at
give en særdeles vidende og spændende beskrivelse af advokater og

de retslige mekanismer." Litteratursiden.dk

"Hæsblæsende action fra Sveriges bedste thrillerforfatter."
Bogrummet.dk

”En overbevisende forfatter. Jens Lapidus er troværdig på alle måder,
han rammer tonen som ingen anden, og han har jo faktisk skabt sit
eget sprog (…) Jeg fortsætter fascineret med at læse dette lapiduske
der åbner døre til alle de verdener, der er omkring Stureplan og som

kan vise en klasserejse alene i en dialog.” Göteborgs-Posten  

"Jens Lapidus skildrer både livet i advokatfirmaet og den kriminelle
verden godt. Han gør det med en fortælling, der er både spændende
og velskrevet. Jens Lapidus er helt klart en top dog blandt de svenske

krimiforfattere.” Ölandsbladet

”En thriller der brænder som kogende varm asfalt mod fødderne.”
Arbetarbladet

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Top dog&s=dkbooks

