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For egen vinding Lotte Garbers Hent PDF Lars Gerlev er midt i trediverne og ansat i et ingeniørfirma med
interesser i Tanzania. Han har kone og to børn og lever et let og ukompliceret liv på en villavej nord for
København - indtil politiet en dag står på hans arbejdsplads, og han pludselig ikke har styr på noget som

helst. Hvem forfalskede Danidas regnskaber, da Lars var udstationeret i Afrika? Hvorfor kan han ikke længere
finde ud af at tale med sine venner? Hvem sendte ham dødstruslen? Og hvorfor kan han ikke få den

mørkhårede kriminalkommissær ud af hovedet? Hvordan skal man undgå at lade sig friste, når man samtidig
er rædselsslagen for at gå glip af noget? Skal man give slip på det udmærkede man har og gå efter den
perfekte lykke? Hvordan i det hele taget håndtere livet, når man er i det for egen vindings skyld?

?Overbevisende parforholdsroman om underslæb og utroskab... Den melder sig med forbløffende sikkerhed i
bestsellerlitteraturens overhalingsbane med direkte kurs mod en attraktiv målgruppe: 90?ernes

børnefamilier... Et spændende plo t med både trusselsbreve, aflytninger og skyderier i sigte. Samt nogle lidt
dybere overvejelser om, hvor Lykken er, når livet er sandet til i karriereræs og parmiddage... Sproget er kvikt
og mundret og lige på kornet i forhold til generationen. For egen vinding er en bog, hvor man kan læse om

sig selv, hvis man er midt i trediverne og står i tøjvask til halsen. Med en god chance for at føle sig
underholdt undervejs.? ? Susanne Bjertrup, Politiken.
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