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To trin op efter tusindfryd Hans Edvard Teglers Hent PDF Når den 24-årige Nils Selenius ser på verdens

nuværende situation, er han overbevist om, at forbrydelse betaler sig. Da kreditorerne truer med at ødelægge
hans behagelige tilværelse, planlægger han den fuldendte forbrydelse for at gøre en ende på sine pengesorger.

Men Nils er ikke den eneste forbryder i verden. Mens han med sin letsindige lillesøster flakker rundt i
Frankrig, Italien og Schweitz sørger internationale finansfolk, svindlere, spioner og terrorister for, at han
aldrig når at kede sig. TO TRIN OP EFTER TUSINDFRYD er en munter og amoralsk historie om den
ungdom, som er overbevist om, at man ejer verden, hvis blot man har mod til at bruge den! Og så er det

historien om kærlighed, der berøver mennesker både fornuft og kynisme. Hans Edvard Teglers (1925-1988)
var forfatter, debattør og tidligere modstandsmand. Han har både skrevet samfundskritiske romaner og

debatbøger, men han er bedst kendt for sine kritiske analyser af magtspillet og de forskellige institutioner i
Danmark.
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