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VIP-rummet Jens Lapidus Hent PDF Najdan – bedre kendt som Teddy – er kommet ud af fængslet efter otte
år. Han har bestemt sig for, at han aldrig mere vil i fængsel. Men livet uden for murene kræver penge, og dem
har Teddy ingen af. Situationen bliver kritisk, da en gæld på 300.000 kroner dukker op – en gæld, der skal

betales, inden der er gået en uge. Han slår derfor til, da han får et usædvanligt jobtilbud.
Emelie Jansson er advokatfuldmægtig ved et af Stockholms største advokatkontorer, hvor man må kæmpe
hårdt for at få succes. Hun hverken kan eller vil sige nej, da hendes chef giver hende en særpræget opgave:
Sammen med Teddy skal hun undersøge den formodede kidnapning af sønnen til en af firmaets rigeste

klienter.
Emelie vil gøre karriere, Teddy vil af med sin gæld.

VIP-RUMMET er første bog i en ny serie om Teddy og Emelie.

”Jens Lapidus' forrygende og velturnerede thriller. Hvis din krimi er en bil, taler vi om en toptunet svensk
stationcar med mange hestekræfter, fartglad ekstraudstyr, kvikt automatgear og sindssygt hurtig acceleration,
selv om den er fuld af hele det svenske samfund fra top til bund. Men ikke børnesikret, og husk at spænde

sikkerhedsselen fra start.” Politiken ★ ★ ★ ★★

"Lapidus slutter sig til kredsen af krimi-samfundskritikere fra Sjöwall og Wahlöö til Arne Dahl og Stieg

Larsson." Jyllands-Posten ★ ★ ★ ★

"Miljøet er råt, blikket køligt og sproget skarpt." Børsen

"Velskrevet, svensk page turner. Intelligent, smart og up-tempo. Personerne er nuancerede, troværdige og
scenen er trukket mørkt og skarpt op, her er ikke plads til glansbilleder og skærgårdsidyl. Sproget er næsten

filmisk, og historien holder hele vejen til den actionfyldte finale, hvor plottet til en opfølger antydes
forbilledligt." Lektørudtalelse

 

Najdan – bedre kendt som Teddy – er kommet ud af fængslet efter
otte år. Han har bestemt sig for, at han aldrig mere vil i fængsel. Men
livet uden for murene kræver penge, og dem har Teddy ingen af.

Situationen bliver kritisk, da en gæld på 300.000 kroner dukker op –
en gæld, der skal betales, inden der er gået en uge. Han slår derfor

til, da han får et usædvanligt jobtilbud.
Emelie Jansson er advokatfuldmægtig ved et af Stockholms største
advokatkontorer, hvor man må kæmpe hårdt for at få succes. Hun
hverken kan eller vil sige nej, da hendes chef giver hende en

særpræget opgave: Sammen med Teddy skal hun undersøge den
formodede kidnapning af sønnen til en af firmaets rigeste klienter.

Emelie vil gøre karriere, Teddy vil af med sin gæld.

VIP-RUMMET er første bog i en ny serie om Teddy og Emelie.

”Jens Lapidus' forrygende og velturnerede thriller. Hvis din krimi er
en bil, taler vi om en toptunet svensk stationcar med mange

hestekræfter, fartglad ekstraudstyr, kvikt automatgear og sindssygt
hurtig acceleration, selv om den er fuld af hele det svenske samfund



fra top til bund. Men ikke børnesikret, og husk at spænde
sikkerhedsselen fra start.” Politiken★ ★ ★ ★★

"Lapidus slutter sig til kredsen af krimi-samfundskritikere fra
Sjöwall og Wahlöö til Arne Dahl og Stieg Larsson." Jyllands-Posten

★ ★ ★ ★

"Miljøet er råt, blikket køligt og sproget skarpt." Børsen

"Velskrevet, svensk page turner. Intelligent, smart og up-tempo.
Personerne er nuancerede, troværdige og scenen er trukket mørkt og

skarpt op, her er ikke plads til glansbilleder og skærgårdsidyl.
Sproget er næsten filmisk, og historien holder hele vejen til den

actionfyldte finale, hvor plottet til en opfølger antydes forbilledligt."
Lektørudtalelse
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