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BESKRIVNING

Det är fredagskväll i Göteborg och sista vardagen före jul. Mycket folk är i rörelse men polisen börjar
redan dra ner inför helgen. Snutarna siktar på glögg och lugn och ro vid julgranen. Dataexperten John F
Gary Svenne Mattsson i Kalmar och kassaskåpsexperten Kenneth Lind är i desperat behov av pengar.
Martin Strand, välbeställd uppfinnare i Göteborg, konstruerade en gång värdetransportväskor och vet hur
man öppnar dem. Tillsammans ska de begå det smartaste, största och snyggaste värdetransportrånet i
historien. Utan våld och vapen ska de lägga vantarna på en fullastad Securitasbuss mitt i Göteborg. Snart
försvinner värdetransport C3 med 51 miljoner svenska kronor spårlöst från Kungsportsplatsen. De enda
spår polisen har är villospår. Försäkringsutredaren och före detta polisen Karolina Jonsson sätts på fallet.
Hon är vass, intuitiv och lika smart som Svenne. Det är Svenne mot Karolina. Två skarpa hjärnor ställs
mot varandra i en professionell tvekamp. Det kan bara sluta som det gör här ... Tomas Arvidssons deckare
är skickligt komponerade, välskrivna och spännande. Alla rymmer de stor berättarglädje och underfundig
humor, men är helt utan våldsskildringar, en stilla protest mot det allt grövre underhållningsvåldet.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Malmö gör en propagandafilm om varför de gör slut på andras pengar ...

Dataexperten John F Gary Svenne Mattsson i Kalmar och kassaskåpsexperten Kenneth Lind är i desperat
behov av pengar. Martin Strand, välbeställd uppfinnare

Skånska lyxfällan löses inte med andras pengar - expressen.se

Widar I en serie artiklar granskar Aftonbladet ett stort antal fackförbund. Tidningens förtjänstfulla
granskning har fokus på förbundsledningarnas ...

Tove Lifvendahl: De som förminskar värdet av andras pengar

Pris: 127 kr. Ljudbok, 2013. Laddas ned direkt. Köp boken Andras Pengar av Tomas Arvidsson (ISBN
9789175231358) hos Adlibris. Fraktfritt över 169 kr Alltid bra ...
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ANDRAS PENGAR
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