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Med fusk i fejemøget Catharina Ingelman-Sundberg Hent PDF Forlaget skriver:   Intet kan stoppe Märtha og
hendes venner, der er flyttet til Danderyd. Og de behøver penge, mange penge. At gøre livet sjovere og bedre
for ældre mennesker koster en hel del. Et spektakulært bankrøveri i Nordea indbringer pensionistligaen over
ti millioner kroner i sedler, fem guldbarrer, tre guldhalskæder, fem møntsamlinger og en frimærkesamling,
som går til. Men det rækker højest til at indrette en båd i Stockholm med wellness, gourmetrestaurant,
speeddating og dans for ældre. Ambitionerne er større end som så, for hvorfor ikke følge det private

erhvervslivs eksempel og uddele bonusser, men til de lavtlønnede selvfølgelig? Ligaen bestemmer sig for at
gå efter de store penge blandt finanshajer, skattesnydere og risikokapitalister. Og da vennerne med politiet i
hælene rejser til Saint-Tropez for at snøre milliardærer blandt luksusyachterne, er det med livet som indsats.
Endnu en ”munter og overbevisende krimikomedie fuld af menneskelig varme”, som motivationen lød, da

Catharina Ingelman-Sundberg modtog den italienske kulturpris Premio Roma for bogen Med kup og
kaffelikør.
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