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Livet de luxe Jens Lapidus Hent PDF Jens Lapidus har vist os en helt ny side af Stockholm. Vist os hvem der

i virkeligheden har magten i byen. Men nu bliver kortet tegnet om. En lejemorder har fået en mission.
Natalie, der er datter af bossen Radovan, får uden at ville det udstukket en helt ny livsbane. JW, der har siddet
i spjældet længe, er snart på fri fod. Og han får en ny ven, der ikke er en rigtig ven. Jorge Royale alias J-boy
Bernadotte alias Flugtkongen planlægger et sidste storstilet comeback med et røveri, der vil få alle andre
røverier til at fremstå som det rene barnemad. De vil ikke leve et hvilket som helst liv. De vil leve livet de

luxe. "LIVET DE LUXE er Jens Lapidus sidste grandiose og groteske bind i en flamboyant spændende serie,
som for længst er blevet døbt Stockholm noir med sin nærmest Balzac-agtige spektakulære tværsnit igennem
hele det svenske samfund, dags dato eller lidt før. Politiken Lapidus har begået en næsten episk fortælling, en
slags Godfather-historie uden Hollywood-glimmer ... Er man til noir, fås det ikke bedre i dag. Jyllands-Posten

★ ★ ★ ★ ★ Rygtet siger, at det eneste, Stockholms politi er sikker på at finde, når de ransager adresser i

byens underverden, er en bog af Jens Lapidus. Børsen ★ ★ ★ ★ ★ En ond og veloplagt malstrøm, der kan

læses som et opgør med de snusfornuftige velfærds-Svensson’er, som blegner i sammenligning med de

levende etniske gangstere. Fyens Stiftstidende★ ★ ★ ★ ★ [...] men hvis man hopper på Livet de Luxe, så

skal man ikke forvente en letlæselig svensk hængekøjekrimi. Det er en roman, der kræver din fulde
opmærksomhed. Iben Olesen, Proud!

 

Jens Lapidus har vist os en helt ny side af Stockholm. Vist os hvem
der i virkeligheden har magten i byen. Men nu bliver kortet tegnet
om. En lejemorder har fået en mission. Natalie, der er datter af

bossen Radovan, får uden at ville det udstukket en helt ny livsbane.
JW, der har siddet i spjældet længe, er snart på fri fod. Og han får en
ny ven, der ikke er en rigtig ven. Jorge Royale alias J-boy Bernadotte
alias Flugtkongen planlægger et sidste storstilet comeback med et
røveri, der vil få alle andre røverier til at fremstå som det rene

barnemad. De vil ikke leve et hvilket som helst liv. De vil leve livet



de luxe. "LIVET DE LUXE er Jens Lapidus sidste grandiose og
groteske bind i en flamboyant spændende serie, som for længst er

blevet døbt Stockholm noir med sin nærmest Balzac-agtige
spektakulære tværsnit igennem hele det svenske samfund, dags dato
eller lidt før. Politiken Lapidus har begået en næsten episk fortælling,
en slags Godfather-historie uden Hollywood-glimmer ... Er man til
noir, fås det ikke bedre i dag. Jyllands-Posten★ ★ ★ ★ ★ Rygtet

siger, at det eneste, Stockholms politi er sikker på at finde, når de
ransager adresser i byens underverden, er en bog af Jens Lapidus.

Børsen★ ★ ★ ★ ★ En ond og veloplagt malstrøm, der kan læses

som et opgør med de snusfornuftige velfærds-Svensson’er, som
blegner i sammenligning med de levende etniske gangstere. Fyens
Stiftstidende★ ★ ★ ★ ★ [...] men hvis man hopper på Livet de

Luxe, så skal man ikke forvente en letlæselig svensk
hængekøjekrimi. Det er en roman, der kræver din fulde

opmærksomhed. Iben Olesen, Proud!
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