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Eller rettere sagt: Psykopater hærger frit på alle niveauer i samfundet. Fra dagligstuerne på Östermalm til
højhusene i forstæderne. Fra klubberne ved Sture¬plan til bordellerne, hvor kvinder fra Østeuropa holdes

fanget.

CASH er en spændingsroman, der skildrer samfundets mørke side og forbrydelsens ubønhørlige logik. Og
Lapidus lægger ikke fingrene imellem, når han tager læseren med på en hæsblæsende rundfart i Stockholms

underverden.

CASH er første bind i Stockholm Noir-trilogien.

"Lapidus er foruroligende godt skrivende … efter den imponerende debut er man ikke et øjeblik i tvivl om, at
Lapidus kan blive virkelig stor."

Mette Strømfelt, Berlingske Tidende

"CASH er et effektivt overflødighedshorn af sex og tæsk, ludere og lommetyve i Stockholm på ret og vrang
… effektivt ferm og hæsblæsende gangsterroman."

Bo Tao Michaëlis, Politiken

"Dristigt. Hipt. Fedt."
Sydsvenskan

"Jens Lapidus har begået en fantastisk spændingsroman om gangstermiljøet i Stockholms undergrund."
Morten Petersen, MetroXpress
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