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Stockholm delete Jens Lapidus Hent PDF I et hus på Värmdö opdager en vagt et mishandlet og massakreret
lig. En ung mand findes hårdt såret i nærheden af gerningsstedet, og han bliver mistænkt for mordet. Emelie
påtager sig hvervet som hans forsvarer på trods af modstand fra sin chef, som ikke ønsker advokatfirmaet

forbundet med en drabssag.
Mens Emelie i al hemmelighed graver i sagen, bliver Teddy tvunget til at konfrontere sin fortid, for sporene
leder igen og igen til Mats Emanuelsson, den mand Teddy kidnappede for længe siden, og som senere begik

selvmord. Snart er Emelie og Teddy fanget i et spil med sindssygt høje indsatser og voldsomme
konsekvenser.

STOCKHOLM DELETE er anden bog i serien om det umage makkerpar, advokaten Emelie og gangsteren
Teddy. Den fortæller om en barsk verden, der udraderer chancerne for nogle, mens andre får enorme gevinster.

Det er Jens Lapidus i eksplosiv topform.

"Den fortæller om en barsk verden, der udraderer chancerne for nogle, mens andre får enorme gevinster."

Nordjyske Stiftstidende, 5 stjerner★★★★★

"Tempoet er hastigt, sproget er sprødt – direkte importeret fra 2015." Børsen, 4 stjerner★★★★

"Lapidus leverer en intrige, som holder dig naglet til siderne." Politiken, 4 stjerner★★★★

"Jens Lapidus har i den grad bevist, at han er en fantastisk historiefortæller med et unikt indblik i 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. Denne nye serie, som startede med ’VIP-rummet’ (...) der
er ingen tvivl om, at forfatteren efterhånden har etableret sig helt i den absolutte top indenfor denne særlige

krimigenre." Litteratursiden.dk

"Gad vide, om nogen skandinavisk forfatter er mere dus med de kriminelle cirkler end Jens ’snabba cash’
Lapidus? Deres jargon, deres metoder, deres miljø – alt virker ekstremt autentisk. Og derfor ret uhyggeligt.

Kulsort, faktisk." Bogrummet.dk, 4 stjerner★★★★
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