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BESKRIVNING

Tavin Karlsson driver en Pantbank i Stockholm. Inbrotts- och rånförsöken avlöser varandra och affärerna
går inget vidare. Så kommer en äldre dam till butiken med ett vackert halsband. Tavin pantar det för en
mindre summa, men får senare reda på att värdet är flera miljoner kronor. När damen några veckor senare
dör, och hennes advokat vill lösa ut panten ser Tavin sin chans att göra ett klipp. Genom falska konton på
en internetauktion ska han köpa loss halsbandet för pantsumman och bli kvitt dödsboet. Därmed är
halsbandet hans och han kan sälja det vidare till ett betydligt högre pris på en annan auktion. Planen är
vattentät. Men Tavin blir lurad. Hans medarbetare Benny stjäl både halsband och pengar och försvinner.
Därmed står Tavin med en skuld till ett dödsbo, en skuld till sin bank och en butik utan potential.
Tillsammans med Bennys syster - den före detta modellen Sylvie, söker Tavin efter en lösning på sina
problem. Det leder dem in i den undre världen, där knarkuppgörelser, pengatvätt, hot och kidnappning är
vardag.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Pantbanken - Köpa och panta guld & smycken på auktion online - Svensk ...

Välkommen till Pantbanken Det finns många sätt att låna pengar. Men bara ett som låter dig låna av dig
själv, utan risk eller krångel.

Pantbanken: Fynd och förlust - www.tv.nu

Streama Hardcore Pawn: pantbanken direkt på webben och i våra appar. Se hela programmet och mycket
mer på TV4 Play!

Pantbanken Kungsgatan 32, Uppsala - hitta.se

Pris: 187 kr. inbunden, 2017. Skickas inom 1‑2 vardagar. Köp boken Pantbanken av Jonas Hafrén (ISBN
9789198343892) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och ...
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PANTBANKEN

https://www.bo-fi.club/?p=PANTBANKEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=PANTBANKEN&ln=se
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